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„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, 

e három; ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.” 

(1.Kor. 13:13) 

A szeretet állapotában lenni jó, hiszen Isten a szeretet (1Ján. 4:8). Jó szeretve lenni és szeretetet adni, sőt 
feladatunk is, hiszen „ha valaki nem szereti embertársát, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.” 

Vannak mégis olyan helyzetek, amikor a szeretetet, mint döntést hozunk meg. Ha ezt megtesszük, akkor a 
szívünk is változni fog és az érzés is követni tudja. Ezek igazak az Istennel, és embertársainkkal lévő kap-
csolatainkra egyaránt. 

A remény egy hozzáállás az élethez: tudom, hogy az Úr számomra a legjobb, és legszebb jövőt készítette 
el az Ő terve szerint és reményteljes jövőt adott nekem. Bízom az Ő szeretetében, kegyelmében és Atya-
ságában. Atya, Fiú, Szent Szellem ugyanúgy hármas egység, mint a hit, remény, szeretet. 

A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. 

Mi keresztények néha megkapjuk, hogy könnyű nekünk, mert mi hiszünk. Nos a jó hír, hogy a hit is min-
denkié, aki választja. Van, aki Krisztust követő családba születik, van, aki élete során találkozik Istennel és 
lép a hit útjára, van aki nagyon akarja és Isten megáldja akarását, de a döntést mindenkinek magának kell 
meghoznia. Az Úr sokféleképpen működik, Ő bárhol és bárhogy célt tud érni, de a mi döntésünk is kell 
hozzá, hisz ott a szabad akarat. 

Annyira hálás vagyok Istennek, hogy mi ismerhetjük Őt és Belőle, a kifogyhatatlan forrásból táplálkozha-
tunk naponként. 

A hit, a remény, a szeretet Őreá utal és mintegy önmagában záródó kör Belőle is táplálkozik. Mi vagyunk a 
hírvivők, akik közvetítjük Őt a világnak, a világban! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika 
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Kitartás a hitben 

 Azt hiszem..., nem hiszem..., mondjuk naponta sokszor. Persze ennek a „hitnek” semmi köze nin-
csen, ahhoz a hithez, amiről Isten Igéje beszél. 

 Péter első levelében (1Péter 1:7) olvashatunk a megpróbált, aranynál is értékesebb hitről. Ezt a HIT-
et kell megtartanunk Jézus Krisztus visszajöveteléig. A hit megtartása, megélése élethelyzettől függően 
lehet könnyű vagy nehéz. De ennek nem így kell lennie! Minden eddigi átélésünkkel, bizonyságunkkal kell 
neki indulnunk minden napnak. Egy lelkészi találkozón beszéltünk a csodálatos kenyérszaporításról. Nem 
sokkal azután, hogy Jézus több ezer embert jól lakatott ugyanazok a tanítványok, akik testközelből élték át 
a csodát, segítettek szétosztani az ételt, egy hajóút során arról beszélgetnek, hogy nincsen kenyerük 
(Márk 8:14-21). Nem vagyunk néha (vagy gyakran) mi is hasonló tanítványok? Amikor „kenyérhiány” me-
rül fel, nem szabad félni a jövőtől, hanem meg kell emlékeznünk arról, hogy van Atyánk, Aki gondoskodik 
rólunk, sőt Ő a jövőnket is látja. Ő adja meg az erőt a következő lépéshez is, de a lábadat neked kell meg-
mozdítanod! 

 A hit a múltból táplálkozik, és a jövőt építi! Az egymást követő generációk természetes fejlődéséhez, 
változásához hozzátartozik az egymástól tanulás képessége. Az atyák (szellemi édesapák, nagypapák) hite 
bátorítja a következő generációt a növekedés során, de eljön az idő, amikor az új generáció hite is felnö-
vekszik és az atyák hálaadással szemlélik a fiak egyre bátrabb lépéseit, majd szárnyalását! 

 Jakab levele sokat beszél arról, hogy a hit és cselekedetek nem két különálló szelete a Krisztus-
követésünknek. A HIT és CSELEKEDET szorosan összetartozik, egymástól nem elválasztható. Valljuk meg a 
hitünket a tetteinkkel és kezünk minden munkája, minden lépésünk és szavunk beszéljen arról az Istenről, 
akiben hiszünk! 

 Ő, az ATYA, a legdrágábbat adta érünk, az egyetlen FIÚT! És VELE együtt mindent odaadott értünk, 
hogy ÉLET-ünk lehessen! Húsvét erről szól: új lehetőséget kaptunk az életre, mert az Atya nagyon szereti a 
gyermekeit még akkor is, amikor ezek a gyermekek az igazi szeretet töredékét sem képesek kifejezni az 
Atya felé. 

 Krisztus keresztje a legerőteljesebb példája a hitnek! Jézus, bár tisztában volt azzal, hogy mi vár rá 
azon a pénteken, de érted és értem minden szenvedést vállalt. A bűneinket és betegségeinket vitte fel a 
szenvedéssel teli keresztfára. És mindeközben tudta, hitte, hogy az Atya feltámasztja Őt! Jézus minden 
mélységet megtapasztalt és GYŐZÖTT!!! 

Ő az, aki halott volt, de újra él és Vele együtt mi is élünk! 

Ilyen Atyában és Fiúban van a mi hitünk! 
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Rajtad is múlik 
Meglepődtem… 

nem vártam ezt az érzést… 
ha eddig enyhén éreztem – 

volt erőm megnyugtatni magam: 
majd elmúlik. 

De most? Erősen nyilallik, 
mintha kés éle vágna, hasít, hasít, 

s meg nem szűnik. 
 

Fájdalom…erős fájdalom 
váratlan jöttél! s nem tudom mi okból? 

mit tettem rosszul? miért e fájdalom 
nem tudom. 

Nappal terhes minden mozdulat, 
éjjel fejemben erősen hasogat! 

hasít, nyilall, fáj nagyon, 
meddig vajon? meddig vajon? 
Gyógyszer, kúra mit sem segít, 

bár kicsit enyhít a hűs víz, 
mi lesz, ha éjjel nem alszom? 
nem lesz erőm felkelni sem, 

de a csúz, fájdalom csak hasít, 
hol itt, hol ott, s meg nem szűnik… 

 

Pihenésem csak kint lesz már, 
hol mindenki nyugvást talál, 

nehéz a fordulat, nehéz a légzés, 
nincs már bennem semmi érzés… 

Próbáltam ezt, próbáltam azt… 
Gyógyulás? csak, mint vágy maradt… 

Minden arcon csak azt látom… 
szegény, szegény, csak bőr és csont… 

 

Éjjel agyam lázasan jár... 
mi értelme élned így már? 

Terveimet mind feladnám… 
Életcélom? nincs nekem már. 

 

Életcél? Igen életcél hol vagy? 
Nagy voltál? s hol vagy már ma? 

Ma! Életcél? Oh nincs az már, 
hiszen a csendes temető vár! 

 

Ekkor egy kérdés ébred fel bennem: 
mit valaki réges-rég feltett: 

A kérdést újból hallom kedves hangon: 
„Akarsz e meggyógyulni? Érted? Hallod? 

Akarsz - e? akarsz - e? akarsz – e? 
ketyegi órám a mély csendben… 

Én akarom – e? akarjam – e? Igen! 
 

Rajtam a döntés? Én döntsek? 
Igen akarom! akarom…óh igen… 

 

Új fény gyúlt a szívembe, 
új gondolatokkal keltett a reggel, 

Akarok gyógyulni! Akarok élni! 
minden percet a nagy Orvosnak adni! 

hisz volt idő rég nagyon… 
Mikor Jézus kérdezte a bénát: Akarod? 

 

Akarsz-e újból lábra állni, 
akarsz- e velem másokért élni? 

Ha akarsz, vedd a te nyoszolyádat, 
S menj! Hirdesd hatalmamat! 

 

Hallva a béna e parancsot 
agyában kergetik egymást a gondolatok: 

Emelkedj! vedd a nyoszolyádat… 
s hogy mozdul, - ámulva nézi: van lába! 

Oh, de rég volt az, mikor rajta járva 
végezte napi feladatát… 

 

Boldogan száll le hordágyáról, 
énekelve viszi, viszi a házhoz… 
hol már sokszor el-elsiratták… 

s most együtt dicsérik az Egek Urát… 
Ki csak egy feltétellel 

adta vissza az erőt, egészséget! 
S e feltétel: 

Akarsz-e ? Akarsz-e ? 
 

Gyógyulásod rajtad is múlik, 
s ha hited mindig felfelé tekint, 

ha akaratodat megfeszítve, 
soha nem nézel hátra, csak előre! 

Előre! s felfelé! hisz ott az erő! 
Hittel kérd Őt, s lépj bátran elő! 

 

Ha idáig eljutottál, 
Örömmel végzed az előírt kúrát, 

aggodalmat, bút félretéve, 
álmod is visszatér, s jót étkezel! 

Csökken a fájdalom, s nem hasogat már 
S belátod! Gyógyulásod rajtad is áll! 

 

Bokor Katalin verse 
(Elhangzott a 2018 február 18-i Istentiszteleten) 



 

 

 
 

 

Első szeretet – az Isten szerinti minőség 

Jel.2:1-7: „Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csilla-
got, aki a hét arany gyertyatartó között jár: Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról 
és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják ma-
gukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy állhatatos vagy, terhet viseltél az én neve-
mért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Em-
lékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek 
hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyű-
lölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a 
gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.” 
 
Nekem nagyon tetszett a múlt heti Igei üzenet, Ernő nagyon sok mindent elmondott az efezusi Gyüleke-
zetnek írt levélről. Természetesen igyekszem újat mondani, de azért lesznek átfedések is a mostani és a 
múlt vasárnapi üzenet között. 
 
A hét Gyülekezetnek írt levelek kapcsán biztosan sokatoknak jut eszetekbe egy MÉRLEG. 
Egy olyan, amelynek az egyik serpenyőjébe kerül mindaz, ami az adott Gyülekezetben jó, megtartandó, 
dicséretes. A másik serpenyőbe kerülnek a negatívumok, a hibák, a bűnök, amelyekből meg kell térni. 
Az efezusi Gyülekezet kapcsán azt látjuk, hogy sok jellemző volt a jó oldalon. 
- cselekvés / fáradozás, állhatatosság 
- gonoszok próbára tétele, hazugok leleplezése 
- teherbírás az Úr nevéért, amelyben nem fáradtak el 
- gyűlölték a Nikolaiták cselekedetét 
(Nikolaiták – olyan keresztények, akik azt gondolták magukról, hogy magasan felette állnak a földi dolgok-
nak, és úgy vélték, hogy a kicsapongásban és a bálványáldozatban való részvétel nekik már nem árthat. 
Ehhez a gőghöz részemről „no comment”) 
Összeségében azt lehet elmondani, hogy az efezusi Gyülekezet egy élő, dinamikus, erkölcsös életvitelű és 
teológiailag rendben levő Gyülekezet volt. Kérdezhetné valaki ma, hogy kell ennél több? 
De jön egy bírálat: „az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az „első szeretet”. 
A későbbiekben ezzel a problémával szeretnék majd foglalkozni, de előtte két dologra szeretném felhívni 
a figyelmet. 
 
1, Készülődés közben elolvastam pár Igei elemzést a hét Gyülekezetnek írt levelekről. 
 
Közös megállapítás, hogy bár a hét levél egyfajta értékelés, visszajelzés egy általános megmérettetés 
eredményéről – mégis a fő célja a BÁTORÍTÁS. 
Egyrészt a helyes irányba akar terelni, de ugyanakkor motivál, bátorít azzal, hogy a jutalomról is beszél. 
Nézzük meg, hogy milyen ígéreteket kapnak azok, akik GYŐZNEK: 
- aki győz, ehet majd az élet fájáról 
- aki győz, ehet majd az elrejtett mannából, és egy fehér kövecskén új nevet kap 
- aki győz, hatalmat kap a pogányokon - uralkodik rajtuk vasvesszővel, és megkapja a hajnalcsillagot 
- aki győz, fehér ruhát kap, nem törlik ki nevét az élet könyvéből, és Jézus vallást tesz róla az Atya előtt 
- aki győz, oszloppá lesz az Isten templomában, és felírják rá az Istennek nevét. 
- aki győz, annak megadja Jézus, hogy az Ő királyi székébe üljön vele. 
Nagyszerű, csodás, bátorító ígéretek… 
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2, A második dolog, amire még szeretném felhívni a figyelmeteket: 
Ha egy szervezeti entitást – a működése szempontjából vizsgálunk – fontos megértenünk a működésének a leg-
főbb elvét – a fő motivációját, vagy ha úgy tetszik a mozgató rugóit. 
A működés legfőbb elvét lehet vizsgálni egy ország, egy üzleti vállalkozás, vagy akár egy család tekintetében is. Na-
gyon sok esetben már a szervezet nevében, illetve egy hozzáfűzött jelzőben benne van a FŐ MŰKÖDÉSI ELVE. 
- Ha pl. azt mondjuk, hogy egy ország demokratikus, akkor maga a „demokratikus” szó megfogalmazza annak az 
országnak a fő működési elvét. 
- Ha egy országra azt mondjuk, hogy diktatúra, akkor megint tudjuk, hogy ez mit jelent, és ma talán legtöbbünknek 
Észak Korea jut elsőnek az eszünkbe. 
- Ha egy üzleti vállalkozásra azt mondjuk, hogy „profitorientált” akkor tudjuk, hogy ott a fő mozgató rugó a pénz, a 
profit,… minden más csak – mondjuk úgy, hogy a „díszlet” része. 
- Ha egy családra azt mondjuk, hogy „széthúzó”, akkor az embernek rossz érzése lesz a gyomra vagy a szíve tájékán, 
főleg ha része annak a családnak. 
- Ha az Isten országára gondolunk, mi a véleményetek, mi a fő pillére – vagy kérdezzük úgy, hogy a „fő működési 
elve”? 
1.Ján.4:8: ”…aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet.” 
Mert Isten országának az alappillére, a létezésének egyik legfőbb eleme a SZERETET. 
Ne felejtsük el akkor ezt a két dolgot: egyrészt hogy a Gyülekezeteknek írt levelek elsődleges célja a bátorítás, illet-
ve hogy Isten országának alapja, fundamentuma a SZERETET. 
Ezekből kiindulva foglalkozzunk az efezusi Gyülekezetnek írt kritikával. 

„de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet” 
Figyeljük meg, hogy nem azt mondja a levél, hogy nincs benned szeretet, hanem azt, hogy nincs meg MÁR benned 
az „első szeretet”. 
- Először is: mit jelent az, hogy az „első szeretet”? 
Mitől magasabb rendű, mitől jobb az „első szeretet” mint a mi értelmezésünk szerinti szeretet? 
- Második kérdés: mi történhetett a kezdetekhez képest? Mit jelent az, hogy nincs meg MÁR benned az első szere-
tet – a MÁR szó itt kiemelve?... 
Két problémát látok – ezekről szeretnék beszélni a továbbiakban. 
1, Minőségi romlás az első szeretetben. 
Az „első szeretet” egy olyan fogalom, amelynek hallatán a „rózsaszín köd” jut sokunknak az eszébe. Ezen keresztül 
látja egymást a kezdeti időkben pl. egy szerelmes pár. Csak aztán jön ugye a nagybetűs ÉLET, és a felek elkezdik 
megismerni egymást. 
Van abban valami nagyon lehangoló, ahogy ennek az „első szeretetnek” a minősége az idő múlásával elkezd lerom-
lani. 
Nézzük csak a folyamatot: 
- A rózsaszín felhőben még tökéletesnek látják egymást a felek. 
- Telik az idő, és szép lassan a „tökéletes” szó kikopik a szótárból, amikor a másikat jellemezzük. De még mindig na-
gyon szépet mondunk a másiknak: 
„Ó, te ebben sokkal jobb vagy, mint én” 
- Aztán egy kicsit visszaveszünk a jelzőkből, meg a lelkesedésből, és csak annyit mondunk: „persze,… ebben te jobb 
vagy, mint én” 
- Még egy kis idő, és már ezt lehet hallani a családi otthon falai között: „te sem vagy különb, mint én”. 
- És innen már csak egy lépés lefelé a következő szint, amely így hangzik: „sokkal rosszabb, vagy mint én”. 
- És végül jön a legalja: „kibírhatatlan vagy, veled nem lehet együtt élni” 
A „rózsaszín felhő” teljesen eltűnt, a helyén egy hatalmas lyuk tátong, egy nagy seb a lélek falán… 
Milyen fájdalmas, milyen szomorú, hogy a mélyebb megismerés a szeretet minőségi romlásához, vagy egyenesen 
a halálához vezetett. 
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Keresztény tanítások próbálnak erre szépségtapaszt tenni; megmagyarázni, hogy a szerelem persze elmú-
lik, de megtanuljuk egymást a hibáival együtt elfogadni, becsülni – szeretni. 
A kérdés ennek kapcsán: hogyan lehet alkalmazni a világban a termékek kapcsán ismert MINŐSÉG fogal-
mát a szeretetre? 
Van olyan, hogy gyenge, vagy közepes, vagy prémium minőségű szeretet? 
Viccesnek hangozhat a kérdés, de nem viccnek szánom: Van olyan, hogy olcsó, „TESCO gazdaságos minő-
ségű” szeretet? 
 
Korábban az ÖRÖM kapcsán beszéltem a HA függvényről. 
De ezt a SZERETET kapcsán is be lehet vezetni: 
Ha ez van, meg ez van, akkor szeretlek,… amíg ez van, meg ez van, addig szeretlek, utána már nem… 
 
Minek lehet nevezni azt a szeretet, vagy azt az érzést, amely a másik ember cselekedeteitől függ? Milyen 
szeretet az, amely addig tart, amíg nekem jó vagy, amíg engem kiszolgálsz, amíg betöltöd az én érzelmi és 
minden egyéb szükségleteimet? 
 
Az elmúlt héten, a munkahelyem, belecsöppentem egy beszélgetésbe, amelynek a fő témája az volt, hogy 
létezik-e önzetlen emberi szeretet. 
Informatikusok, programozók beszéltek erről a kérdésről, és a végén arra a megállapításra jutottak, hogy 
olyan, hogy „önzetlen szeretet” ezen a Földön nincs. 
Én csak később kapcsolódtam be, sokáig csak hallgattam a kollégákat, és gondolkodtam; aztán megkér-
deztem, hogy milyennek tartják az anya – kisgyerek közötti szeretet? Nincs abban „önzetlen szeretet”? 
Úgy láttam, hogy őket a kérdés lepte meg, engem meg a válasz. Azt mondták, hogy abban van egy jó nagy 
adag „kötelességtudat”. 
Illetve önzés is van benne, mert attól hogy ellátom a gyerekemet, hogy gondoskodom róla, valami ősi ösz-
tönnek engedelmeskedek, és ettől én jól érzem magam – nincs lelkiismeret furdalásom, hogy nem tettem 
meg a kötelességemet. A lényeg, hogy ebben ÉN jól érzem magam, kiemelve az ÉN. 
Megint hallgattam őket egy darabig, végül ezt mondtam nekik: 
Én azt hiszem, hogy az „önzetlen szeretet” NYOMOKBAN bennünk van. 
Valamikor régen, a teremtéskor még tudtuk milyen az „önzetlen szeretet” – de a bűn következtében ez 
valóban elromlott. 
Viszont el lehet kérni újra Istentől, mert nála még ott van az „önzetlen szeretet”, az „első szeretet”. 
 
Mert Isten szeretete alapvetően más.  
Ő nem azért szeret amilyen vagy, hanem azért mert vagy! 
 
Hogyan értheted meg, hogyan kaphatod meg ezt a szeretetet? 
A vele való személyes kapcsolat által. 
És annyira jó, hogy itt a folyamat fordított! 
Minél inkább megismered a tökéletes Istent, annál inkább növekszik benned a szeretet. Itt a megisme-
rés nem lehűteni, vagy kioltani fogja a szeretet, hanem egyre inkább növelni. 
Jézus a Főpapi imájában így könyörgött az Atyjához: 
Ján.17:26: És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amely-
lyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük. 
Ez volt az egyik baj Efezusban, hogy ez a minőségi, első szeretet tűnt el… 
Nézzük most a második problémát az „első szeretet” kapcsán. 
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Kezdjük egy kicsit messzebbről… 
 
2, „Területi elhalások” az első szeretetben. 
A kifejezést orvosi területről vettem – az emberi testre vonatkoztatva. 
Ha az erek elzáródásából adódó vérellátás hiányában a sejtek, szövetek bizonyos idő után elhal-
nak – akkor pl. a szív esetében az egyenlő az infarktussal. 
De mit is jelent a „területi elhalás” az első szeretetben? 
 
A zsidó tudósok, farizeusok egykor a Tórában (Mózes öt könyve) lépésről lépésre, mondatról mondatra 
haladva keresték és sorrendbe tették a törvényeket. Jó szándékú munka volt, mivel a Tóra egyetlen sza-
ván nem változtattak, és se el nem vettek, se hozzá nem tettek. Így jött létre a 613 parancsolat gyűjtemé-
nye, mely teljes kigyűjtés a Tóra teljes írásából. Így megállapították, hogy Mózes a Sinai hegynél 
- 365 végrehajtandó 
- 248 tiltó parancsot vett át az emberiségnek. 
Melyik a nagy parancsolat? - kérdi az Úr Jézustól egy zsidó törvénytudó az Újszövetségben. Ennek a kér-
désnek az a háttere, hogy állandó félelem volt egy hithű zsidó élete: melyik pillanatban szegi meg valame-
lyiket a sok közül anélkül, hogy észre venné. Ebből az aggodalomból ered ez a kérdés: Melyik a nagy pa-
rancsolat, a legnagyobb a sok, a 613 közül? 
Az Úr Jézus feleletéből kiderül, hogy Isten nem rendeletekkel kormányoz, mint a földi hatóságok. 
Máté 22.35-40: Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik 
a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd 
felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. 
Ez az első szeretet valódi, legpontosabb definíciója. 
Ez azt jelenti, hogy mindenben – az élet minden területén – a szeretet adja a belső motivációt, a valódi 
első szeretet mindennek a mozgató rugója. 
De amikor az életed egy adott területén nem a szeretet a motivációd, hanem a magad hasznát, a magad 
dicsőségét keresed, akkor az egy „területi elhalás” az első szereteten. 
Nézzünk meg csak egy területet. 
Érdemes átvizsgálni a munkához, a szolgálathoz való viszonyunkat. 
Nyilván jó átérezni a jól végzett munka örömét. Nem akarok a kötelességtudat ellen sem beszélni, hiszen 
az is nagyon jó. Meg kell a lendület is, a lelkesedés is nagyon fontos. 
De a legjobb, a legigazibb, a végsőkig kitartó belső motiváció a szeretet. 
 
- Vigyázzunk tehát az „első szeretünk minőségére”. 
- És ne engedjük, hogy „területi elhalások” legyenek a szeretetünkben. 
 

(Elhangzott: 2018.01.21. vasárnap) 

 

Kui Vilmos 
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Levél az efézusi gyülekezethez 2.rész 
(Jelene sek kö nyve 2:1-7) 

 Visszatekintve a 2018-as év első hónapjára: hány új kijelentést kaptál ebből a részből? Isten Igéje 
felbecsülhetetlen kincs a számunkra, amennyiben nyitott szívvel és halló fülekkel olvassuk! 

 Az efézusi gyülekezet egyik kiváló tulajdonsága az állhatatosság. Az állhatatos ember definíció sze-
rinti megfogalmazása: következetesen kitartó, hűséges, elszánt, olyan valaki, aki ragaszkodik a gondolatai-
hoz, elhatározásaihoz, céljaihoz és nem változtatja meg őket egyik napról a másikra. A kitartás tud nehéz 
lenni. A 2. versben olvasunk arról, hogy mit jelent nem elviselni a gonoszokat és próbára tenni az embere-
ket. Ez egyszerűbbnek tűnik, mint valamiben állhatatosnak lenni, de lássuk meg, hogy az ige először a cse-
lekvésről, fáradozásról és állhatatosságról beszél. Fontos a sorrend! Gondolhatom úgy, hogy én nem szok-
tam próbára tenni az embereket. Amikor szurkálódok a szavakkal, valakinek rendszeresen kellemetlen 
megjegyzéseket teszek, az nem jó bizonyság Istenről. 

 Az állhatatosságra sok példát és követendő hithőst találunk a Bibliában, most mégis egy olyan asz-
szonyt nézzünk meg, aki nem ismert (a nevét sem tudjuk meg) és nem klasszikus értelemben vett kiemel-
kedő bibliai alak (Márk 7:24-28). Jézus szeretné, ha titokban marad, hogy Tírusz vidékén tartózkodik. 
Azonban a híre, az ÉLET üzenete mindenhol utat tör magának és felkeresi őt egy nem zsidó származású 
nő, akinek a lányát gonosz szellem gyötri. Jézus az akkori zsidó gondolkodást képviseli, miszerint a Messiás 
elsősorban Isten népéhez küldetett, de ami ezután következik mégis az egyik első jele annak, hogy a Min-
denható üzenete, szeretete minden ember felé nyitott. Amikor Jézus a terített asztalról és az arról való 
részesedésről beszél, akkor az asszony nem ijed meg és nem érzi úgy, hogy kudarcot vallott Jézus előtt. Ez 
a pogány asszony Isten Fiával beszél és nem hagyja magát elküldeni! Miért? Mert szereti a lányát! 
„Uram” - nak szólítja Jézust! Szereted „Uram”-nak szólítani Jézust? Ő valóban Úr és Király az életedben? 

 Az állhatatosság megtermi a gyümölcsét. Jézus az előző részben a tisztaságról tanít és most meggyó-
gyít egy démonizált lányt! Ettől az asszonytól tanulhatunk, mert a kitartása gyógyulást eredményez! Ko-
rábban Kui Vilmos beszélt a szív területi elhalásáról és úgy gondolom ehhez tartozik a területi ellátási kö-
telezettség. Nem mindannyian kapunk olyan elhívást, mint Reinhard Bonnke, hogy egész életünkben tö-
megek előtt hirdessük Isten megváltó szeretetét, de mindannyiunknak van területi ellátási kötelezettsé-
ge, ami a család, szomszédság, munkahely. A ránk bízottaknak el kell mondanunk és meg kell mutatnunk 
Isten szeretetét! 

DE ez ne kötelesség legyen, hanem szívből jövő első szeretet! 

 Mennyire vagyunk kitartóak a bizonyságtételben? A Márk 7:31-37-ben olvasunk arról, hogy Jézus 
meggyógyít egy süketnémát. A Mester a tömegből félrevonja ezt az embert, aki nem hall és nem tud be-
szélni. Csodát tesz vele, meggyógyítja a füleit és megnyitja a száját. A kis-ázsiai gyülekezeteknek írt levelek 
minden alkalommal ezzel fejeződnek be: „Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezetek-
nek!” Jézus miután meggyógyítja a süketnéma embert, megkéri, hogy ne beszéljen róla. Jézus nem akarja, 
hogy az emberek a csodák miatt higgyenek benne, hanem szeretné, hogy Isten szeretetét és kegyelmét 
érezzék közel magukhoz! De hogyan tudna csendben maradni egy ember, aki évekig semmit nem hallott 
és semmit nem tudott elmondani? Ha egy teljes napig nem szólalnál meg, mennyi minden maradna ben-
ned? 
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 Ránk azonban már a missziós parancs vonatkozik! El kell mondanunk, mit tett Krisztus értünk! 
„Nyílj meg!” 

A bűnt gyűlöljük (elsősorban magunkban), a bűnöst szeressük! 

 A nikolaiták több alkalommal is említésre kerülnek a gyülekezeteknek írt levelekben. Valószínűleg 
egy Nikolaosz nevű ember által vezetett szektáról van szó, mely tagjai részt vettek bűnös szertartásokon 
és bálványimádásban is. DE! Nagyon fontos, hogy nekünk nem a bűnös embert kell gyűlölnünk, hanem a 
bűnt! A házasságon kívüli, vagy házasság előtti szexuális élet, valamint a homoszexualitás bűn, és a bűn 
gyűlölni való, de a bűnben élő embert nem gyűlölhetjük. A hazugság, az irigység, a csúnya beszéd, károm-
kodás bűn, a test pusztítása (ami a Szent Szellem temploma) bűn, de a bűnös embert szeretni kell! Isten a 
bűnös embert nagyon szereti, de a bűnt gyűlöli. Az igazságszeretetet azt jelenti, hogy a bűnöd elválaszt 
Istentől, de ha megbánod a bűnödet és megtérsz, akkor Krisztus kereszthalálának köszönhetően nem kell 
a bűn büntetését viselned! Istennel élhetsz! TÉRJ MEG! 

 Milyen érzések élednek Benned, amikor meghallod a saját neved vagy azt, hogy az Angol utcai Sza-
badkeresztény Gyülekezet? Szereted a nevedet? Ahhoz, hogy egy üzenet hatást tudjon kiváltani, meg kell 
érkeznie a címzetthez! 

Isten tudja a nevedet, ismer Téged („tudok cselekedeteidről...”), neveden hív, mert az ÖVÉ vagy! 

Örökösök vagyunk és FIAK! 

Ezért adjunk hálát minden nap a MINDENHATÓNAK! 

 

(Elhangzott: 2018.01.28. vasárnap) 

Dr. Nagy Dániel 
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MEGRAGADOTT 
 (Filippi levél 3,7-14) 
 
Megragadott Krisztus Jézus, 
megfogott, kezébe vett; 
üldöztem, de foglyul ejtett 
és magával ragadott, 
Ő az Úr a földön-mennyen, 
Ő az Úr már a szívemben: 
rabja lettem és szabad, 
kincsem vesztve gazdagabb.     Szilágyi József 



 

 

 
 

 

Egyetemes imahét 
 

A január 23-i, keddi alkalom a megszo-
kottól eltérő módon este hatkor kezdő-
dött a gyülekezetünkben. Mi az Angol 
utcai „Szabkerek” is csatlakoztunk az 
egyetemes imahét felhívásához. Ilyen-
kor az év elején keresztyén közösségek 
úgy fejezik ki összetartozásukat, hogy 
elmennek egymás templomaiba, gyüle-
kezeteibe, és ott egy adott központi 
téma szerint közösen imádkoznak. Így 
történt ez nálunk is. Ezen az együttlé-
ten Kerekes Ernő volt a házigazda, aki 
szeretettel köszöntötte a nagyjából öt-
ven főnyi, többnyire 50+ korú gyüleke-
zetet. 

 
 

Néhány régebbi dicsőítő ének után Mézes László imádkozott valamennyiünk 
nevében lelki áldásért. 
 
A felolvasott egyik Biblia szakasz ez volt: 
 „Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? 
Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, 
sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem ré-
szegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten orszá-
gát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszen-
telődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Iste-
nünk Lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden 
szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.” 1Kor. 6-12 

 
 
Csenki András Rákosfalvai református lelkész testvér kiemelte a házassá-
gok és egyéni életek tisztaságának, fontos társadalmi szerepét. Óvott 
mindenkit az elhamarkodott megítéléstől és a felszínes, képmutató élet-
viteltől. Beszélt arról is, milyen nagy veszélyt jelent a mai generáció szá-
mára a nyitott pornográfia, prostitúció és korlátlan szabad szenvedélyek. 

Kérte, hogy imádkozzunk azokért, akik belesodródtak ezekbe az örvé-
nyekbe, és igyekezzünk megmutatni Jézus Krisztus esélyt adó szabadítá-
sát. A központi imatéma meghatározása a Karibi-térségben működő gyü-
lekezetek kérésére történt. 
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Bizonyosak vagyunk afelől, hogy együttes imába foglalt kéréseink nyomán szabadulások, gyógyulások, hit-
beli előre lépések történnek azon földrajzi területen. 

Az egy óránál valamivel hosszabb ökumenikus alkalom az együttesen elmondott Úr imádsággal és néhány 
énekkel fejeződött be. 

Az imahét folytatásaként a Zuglói Lőcsei úti Evangélikus Gyülekezetben pedig Dr. Nagy Dániel volt az ige-
hirdető. 

Januárban az utolsó hétvégén, vasárnap volt a 21 napos „böjt és ima összefogás” záró alkalma a Pest-
szentimrei Sportkastélyban. 
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Ima és böjt összefogás 2018 

Nagy áldás volt számunkra, hogy január 28-án részt vehettünk a 21 napos ima és böjt összefogás záróalkalmán a 
pestszentimrei Sportkastélyban. Jó volt látni a megtelt termet. Sok gyülekezet tagjai jöttek össze. Nagyszerű, amikor 
Isten népe összefog, együtt mozdul. Az összejövetelen előkerültek a három hét imatémái, minden imablokkot más-
más vezetők vezényeltek le. A sok történésből csak néhányat emelek ki, amelyek leginkább megragadták a figyel-
memet. 
Paul Henderson statisztikai adatokkal bátorított minket, amelyek a 9 éve ebben a formációban megtartott ima és 
böjt összefogás hatásait mutatták: csökkent a válások, az öngyilkosságok és az abortuszok száma, ugyanakkor több 
a házasságkötés és az élve-születés. Változik a helyzet az országban. Ezután imádkoztunk a házasságokért és a csalá-
dokért. 
Bizonyságtételt hallottunk arról, hogy milyen hatékonyan szolgálnak többen az utcai evangelizációban: érdemes 
odamenni emberekhez és beszélgetésbe elegyedni velük. Érdemes imádkozni például a bolti eladóért, akinek fáj a 
lába, mert Isten alátámasztja az Ő Igéjét jelekkel. 
Dr. Kovács György, a Mahanaim Gyülekezet pásztora vezette be az úrvacsorát, amit a Krisztusban való egységünk 
jeleként vettünk. 
Biztosan sokan hallottatok már a Felház nevű ifjúsági kezdeményezésről, amely egyetemistákat akar elérni, össze-
fogni és Istenhez vezetni. Nagy öröm volt hallani Prekopa Donátot, a közösség egyik vezetőjét, aki tisztelettel és alá-
zatosan mondta el a jelenlévőknek, hogy csoportjuk számít az előtte járó nemzedék segítségére, támogatására, böl-
csességére. 
Nemes Pál csoportos imában és megvallásban vezetett minket az országért, a nemzetért. Ismét előkerült a hatal-
mas magyar zászló, amelynek a széleit nagyon sokan tartották ima közben. Erőteljes átélés volt. Imádkoztunk az 
oktatásért, az egészségügyért, a médiáért, a művészetekért és a közelgő választásokért. Isten elé vittük az antisze-
mitizmus problémáját és kértük, hogy a fiatalok Magyarországon találják meg az otthonukat, itt akarjanak élni és 
dolgozni.  
Az összejövetel vége felé Perjesi István mondta el üzenetét a Lukács 20:1-8 alapján. Rámutatott, hogy az írástudók 
és farizeusok csak provokálni akarták az Úr Jézust a kérdésükkel, hiszen az Írások ismeretében egyértelműen tudni-
uk kellett, honnan származó hatalommal teszi Jézus mindazt, amit láttak. Ennek tükrében Perjesi István intett min-
ket: legyen szemünk Isten cselekedeteinek a meglátására, és ne csukjuk be a szemünket valami hátsó, önös szándék 
miatt. Azután a farizeusok válaszát fejtegette. Nem „akarták” tudni, hogy a János-féle keresztség honnan szárma-
zott, mert egyrészt nem akarták elveszíteni a tekintélyüket a nép előtt, másrészt nem akarták vállalni a felelősséget. 
Perjesi István emlékeztetett: vállalnunk kell a felelősséget a tévedéseinkért, és változtatnunk kell, ha rájöttünk, 
hogy hibáztunk. Ugyanakkor ki kell állnunk Isten igazsága mellett akkor is, ha ezzel nem leszünk népszerűek. Végül a 
történet lehangoló vége következett: Jézus közölte, hogy Ő sem mondja meg, milyen hatalommal cselekszik. Milyen 
szomorú! Az írástudók nem is faggatták tovább, annyiban hagyták az egészet. Nincs katarzis, megoldás, semmi 
sincs. Perjesi István figyelmeztetett minket: vigyázzunk, nehogy a langyosságunkkal, tétovázásunkkal lemaradjunk 
Isten áldásáról, akaratáról. Változnunk kell. Ne olvadjunk be a világba, hanem akarjuk megváltoztatni, Istenhez for-
dítani a körülöttünk lévőket!  
Az összejövetel záróakkordjaként Süveges Imre, az Omega Hálózat vezetője szolgált a betegeknek, Magyarországon 
eddig ritkán látott módon: a színpad előtt felsorakoztak pásztorok és imaszolgálók, Süveges Imre pedig a színpadról 
tudomány beszédével szolgálva, az Úr ihletésével betegségeket mondott ki, és akit megérintett a kijelentés, odame-
hetett az imaszolgálókhoz, hogy közös hitükre válaszul Isten cselekedhessen. 
Örömteli alkalom volt ez, amely megerősített bennünket abban, hogy ha Isten népe összefog, a csillagos ég sem 
szab határt Isten uralma terjedésének, és ennek a kezdeteit láthattuk január 28-án is, a Sportkastélyban. 
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A közbenjáró édesanyák februári alkalmára hozta ezt a kedves és tanulságos történetet Pusztainé Zsófia. Nagyon tetszett min-

denkinek és az volt az általános vélemény, hogy jelenjen meg az újságban. Akitől ő is kapta ezt a történetet, az forrásként csak 

annyit mondott IGEIDŐ. Az interneten utánanéztünk mi is lehet ez. Szóval az Evangélikus egyház 2015-ben az év minden napjá-

ra - ezen a címen – egy napi áhítat sorozatot csinált, amely megtalálható a honlapjukon a fenti megnevezés alatt. Onnan tudtuk 

meg a hozzá tartozó Igei részt is és a szerzőt. 

„Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: 

éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.” (Efezus 5:8.) 

 

Használati utasítás 

Egyszer egy vállalatvezető egyik üzleti útjáról hazatérve, ajándékokat vitt a kisfiának. Többek között adott 

neki egy játékautót, ami világított a sötétben. Miután a kisfiú megkapta az ajándékot, leoltotta a villanyt, 

de a kis autó láthatatlan maradt. A fiúcska sírni kezdett, apja pedig azt gondolta magában: „Megint rám 

sóztak valami bóvlit…” Másnap aztán az apa újra kezébe vette a játékot, és észrevett néhány idegen szót 

az oldalán. Mivel nem beszélte azt a nyelvet, bepötyögte az ott talált szavakat az internet egyik fordító 

programjába, ami a következő szöveget adta ki: 

„Ha azt akarod, hogy éjszaka is világítsak, tarts egész nap a napfényben.” 

Ezt követően odatette a játékot az ablakba. 

 

Azon az estén – amikor lekapcsolták a villanyt – a kis játékautó ragyo-

gó fényt árasztott magából. A kisfiú öröme határtalan volt, és meg-

lepve kérdezte apjától: „Mit csináltál vele, papa? Apja ezt válaszolta: 

„Ó, csak elolvastam a használati utasítást. Mielőtt az autó világítana a 

sötétben, ki kell tennem a világosságra.” 

 

A keresztény emberhez is tartozik használati utasítás. Ha úgy érzed, le vagy merülve, és túl nagy a sötét-

ség körülötted, akkor tartózkodj minél többet Isten jelenlétében. Beszélgess Vele, figyelj arra, amit Ő üzen 

neked nap, mint nap. Töltődj fel a Vele való találkozásokból, meríts a neked szánt ígéreteiből, és meglá-

tod, az Ő Fénye képes bevilágítani életedet és utadat. 

(Szerző: Balázs Viktória) 

 

 

 

Pusztainé Zsófia 
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A győztes élet kulcsai 
(Lakatos Péter tanítása, elhangzott az MSZKGY Országos Küldöttgyűlésén, 2018.02.03.) 

 

Mindannyian szeretnénk győztesek lenni, és egy győztes évet szeretnénk zárni 2018-ban. De nem csak egy 
évre vágyunk erre, hanem az egész életünkre vonatkozóan… Pál apostol az egyik olyan szereplője a Bibliá-
nak, aki győztes volt, hiszen így szólhatott: „Futásomat elvégeztem...” 
 

II.Timóteus 4:7-8 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett ne-
kem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, ha-
nem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését.” 
Pál tehát nem csak elindult az úton, nem csak időleges sikereket ért el, de jól is tudta befejezni! Úgy gon-
dolom ez mindannyiunk számára egy fontos és követendő példa! Hogyan lehetséges ezt megvalósítani? 
Tanuljunk tőle! Íme Pál életének példái: 
 

- Kitűzött célja volt, hogy győztesen végig fussa a pályát 
 

Apcsel. 20:24-27 
„De semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt 
a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliu-
máról. És most tudom, hogy közületek, akik között az Isten országát hirdetve jártam, többé senki sem látja 
az arcomat. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert 
nem vonakodtam attól, hogy az Isten teljes akaratát hirdessem nektek.” 
 

Nagyon megindító beszéd ez, amit az efézusi vénektől való végső búcsúzáskor mondott el. Három dolog 
egyértelmű: 
- „Semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nekem…”  
Pál célként tűzte ki maga elé, hogy győztes lesz! Ezért kész volt még az életét is odaadni! 
- „Nem vonogattam magam…”  
Később mondja, hogy éjjel és nappal is kész volt szolgálni. Kemény munka, és odaszánás jellemezte az éle-
tét. A vetés és aratás törvényszerűségei szerint azt aratjuk, amit vetettünk. Ha győzelmet akarunk aratni, 
akkor kemény munkát és Isten iránti teljes odaszánást kell bevetnünk.… 
- „Isten teljes akaratát hirdettem!”  
A teljes Írást, a teljes evangéliumot hirdette. Nem voltak elhanyagolt részek, nem volt túlságosan kihang-
súlyozva semmilyen tanítása sem. Isten Országa – Isten királyi uralma volt az igehirdetésének tartalma! 
Olyan teljességre törekvő tanítás ez, amikor mindazt nagyra értékeljük és tanítjuk, amit az Ige a szellemi 
életről, törvényszerűségekről tanít. 
 

- Mennyei látás vezérelte mindvégig 
 

Apcsel. 26:19-20 
„Azért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és 
Jeruzsálemben, majd Júdea egész tartományában, sőt a pogányok között is hirdettem az embereknek, 
hogy bánják meg bűneiket, és térjenek meg Istenhez, és a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedje-
nek.” 
 

„nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt...”  
Isten elhívása kristálytisztán ott volt előtte. Jól tudjuk, hogy milyen világosan be is teljesedett minden az 
életében. Pál végig ragaszkodott az elhívásához és nem engedte el… 
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Egy szabadkeresztény pásztor egyszer eljött hozzám, hogy le akarja tenni a tisztségét. Én csak annyit 

mondtam neki: „Én tettelek pásztorrá, vagy az Úr? Ha vissza akarod adni, neki add vissza, ne nekem…” 

Érvényes-e még Isten elhívása, vagy véget ért az Ő részéről? Csak akkor teheted le ha Ő szól, hogy véget 
ért, és addig bizalommal számíts rá, hogy megtart téged, akármilyen nehézségeid vannak. 
Pál vezetés, elhívás, látás alapján cselekedett és kitartott mellette jó és rossz időben egyaránt… 
 

- Célok, hatékonyság, önfegyelem 
 

I.Korintus 9:26-27 
„Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom 
a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná le-
gyek.” 
 

„nem céltalanul…” 
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csak sodródnak az árral, próbálnak jó alkalmakat tartani, egyiket a másik 
után, de valójában nincsenek megfogalmazható céljaik a szolgálatban… Ha azt mondod nekem, hogy a te 
célod az, hogy hirdesd az evangéliumot, akkor azt mondom, ez jó és szép…, de kinek és mikor és milyen 
eredményeket szeretnél elérni vele? 
„úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos...” 
Felesleges és értelmetlen dolgokat nem tett... Megvizsgálta, hogy mi az, ami valóban értékes és valódi 
gyümölcsöket hoz.  
Mindannyian belefuthatunk abba, hogy olyan dolgokat kezdünk el tenni, amelyek valójában nem is visz-
nek előre bennünket. Jónak tűnik, talán ez a divat, máshonnan átvettük, vagy csak egy ötlet volt, ezért csi-
náljuk; de ha egy idő után megnézzük közelebbről, kiderül, hogy nem terem gyümölcsöt! Ne a megszokás 
vezessen! Vágd ki az életedben, a szolgálatodban a gyümölcsöt nem hozó fákat, ágakat, szőlővesszőket és 
tisztítsd meg újra és újra az életedet, hogy még több gyümölcsöt teremhess! 
„megsanyargatom testemet és szolgává teszem” 
Pált valóban nem a kényelem szeretete vezette… Az Úr szolgálatában sokszor meg kell hoznunk olyan 
döntéseket, amelyek a saját vágyainkat, kényelmünket háttérbe szorítják. A sportolók önfegyelme volt az, 
amit Pál példának hozott fel. Minden győzelemre törő sportoló pontosan tudja, hogy mi mindenben kell 
fegyelmeznie magát az életmódjában, a táplálkozásában, a rendszeres gyakorlásban. 
Ugyanakkor azt is tudnod kell, hogy nem rövid távú futónak vagy elhívva. Be kell osztanod az erődet, a 
pihenéseidet a felkészüléseket és a harcos időszakokat jó ritmusban, különben túl hamar ki fogsz dőlni a 
versenyből! 
 

- Áldozathozatal, szenvedések vállalása, terhek hordozása 
 

Kolossé 1:24-25 
„Most örülök az értetek viselt szenvedéseimnek, és betöltöm, ami hiányzik a Krisztus szenvedéseiből az én 
testemben az ő testéért, amely az egyház. Ennek lettem szolgájává Isten megbízásából, amelyet rátok néz-
ve adott nekem, hogy betöltsem az Isten igéjét.” 
 

Ez nagyon érdekes gondolat… Lehetséges, hogy van még valamilyen hiánya (híja) Krisztus szenvedéseinek, 
amiken át kellett mennie? Úgy gondolom nincs! Jézus Krisztus keresztáldozata egyszer és mindenkorra 
tökéletes volt és elvégezte a megváltást, a gyógyulást, a szabadulást! 
Isten munkája azonban áldozathozatalokon keresztül mehet előre! Ez Isten Királyságának törvényszerűsé-
ge! Pál itt összekapcsolja Krisztus áldozatát a saját szenvedéseivel, mint amelyek együtt viszik előre a gyü-
lekezetet! 
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János 12:24 „ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros ter-
mést hoz.” 
Bizonyos értelemben nem tudod megúszni, hogy belehalj a szolgálatba, ha győztes akarsz lenni! Persze 
sok esetben ez az önmagunknak való meghalásról szól, és nem fizikai mártírságról… 
 
- Elkötelezettség a követők és utódok iránt 
 
II. Timóteus 3:10-14 
„Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretete-
met, állhatatosságomat, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában 
értek. Milyen üldöztetéseket szenvedtem! És mindezekből megszabadított engem az Úr. De mindazokat, 
akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözni fogják. A gonosz emberek pedig és az ámítók növe-
kednek a rosszaságban, tévúton járnak, és tévútra vezetnek. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, 
és amikről meggyőződtél, tudva, kiktől tanultad”. 
 
„te pedig követted...” 
A győztes élet szempontjából alapvetően fontos a követhető élet, az elkötelezettség a tanítványok, a kö-
vetkező generáció, a folytatás iránt... Foglalkoznunk kell a kérdéssel: Mi lesz utánunk? 
Pál az életével tanított nem csupán a szavaival. Olyan életet élt, amire azt tudta mondani:  
„Legyetek az én követőim, amiként én is a Krisztusé” 
Jézus is a gyakorlatban tanította és készítette fel a tanítványait. Ha valakit fel akarsz nevelni, közel kell en-
gedned magadhoz annyira, hogy láthassa a hibáidat is és az erényeidet is, ugyanakkor megkaphassa a sze-
retetedet és a bátorításodat! 
„tudva, kitől tanultad” 
A Bibliában erősen kiemelkedik a gyümölcstermő életek követésének példája. Egy – egy tanításod tetsze-
tős lehet, de ha nincs mögötte az életed bizonysága, nem sokra fogsz menni vele. Ragaszkodj a gyümöl-
csökhöz, amikor követésre alkalmas tanítót választasz, és legyen neked is gyümölcsöző életed, amit má-
sok követhetnek! 
 
Adjon az Úr mindannyiunknak új generációt, követőket, akiket felkészíthetünk a folytatásra! Pál elvégezte 
a futását! Ha mi is tanulunk tőle, megtesszük ezeket, amiket ő megtett, hiszem, hogy győztes életet élhe-
tünk, és a futásunkat elvégezhetjük! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakatos Péter 
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Odaadom neked 

 

Szavak nélkül beszélni rólad, Uram. 

Szavak nélkül szólni a szeretetedről. 

Szavak nélkül cselekedni – hozzád hasonlóan.  

 Jézus, odaadom neked a szemeimet: 

 Te ragyogj bennük, a te szereteted világítson rajtuk keresztül, 

 legyenek a szavaknál is beszédesebbek néma bizonyságként. 

 

Uram, odaadom neked a számat: 

hadd mondjak, ha szükséges, téged dicsőítő szavakat, 

olyan szavakat, melyek gyógyítanak és megbékítenek. 

 Uram, odaadom neked a kezeimet: 

 hogy olyan embereket érintsek meg, akik érinthetetleneknek szá-
mítanak, 

 ahogyan ezt Te tetted, hogy érezhetővé váljon ezáltal szereteted. 

 

Uram, odaadom neked a szívemet: 

töltsd meg színültig szereteteddel, békességeddel, örömöddel, 

hogy túláradó mértékben adhassam ezeket tovább. 

 Uram, odaadom neked a testemet: 

 hadd tekintsem a te lakóhelyednek, nehogy könnyelműen 

 szétromboljam azt, amit Te ajándékoztál nekem. 

 

Uram, odaadom neked a lábaimat: 

ne legyen egyetlen út sem túl nehéz nekik, hogy örömüzenetedet to-
vább vigyék – 

felebarátaimnak, minden embernek az egész világon. 

 

Szerző: Doris Reinthaler 

Forrás:Ethos 1992.év 1.szám 



 

 

Emlékképek a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán eltöltött időről 
(2018. január 23-30) és a napjainkig tartó gyógyulási folyamatról 

Előzmények: Aorta stenosis (billentyű szűkület) - gyógyulás az Úr vezetésével… 

Egy évekkel ezelőtti, még szinte teljesen negatívnak ítélt vizsgálat eredményét Marozsán doktornő, Ibolya így össze-

gezte: „Matyókám erre jó lesz a későbbiekben odafigyelnünk, mert ez a billentyű nem tökéletes, el fog romlani.” - 

Mint általában a férfitársaim, ha szabadulhatnak az orvostól - nem sokat jegyezve meg a hallottakból - örültem, 

hogy kint vagyok… Az évek teltek, és igazán nem hittem, hogy az én szívemmel valaha is probléma lesz. Nyílt és jó-

szívű vagyok, azt gondoltam, ha bármim is elromolhat, a szívem az biztos nem. Ez bizonyára orvosi aggódás, de jól-

esik a törődés... Azért néha eljártam szívultrahangra, meg egyéb vizsgálatra. Addig jár a korsó a kútra…, illetve én a 

Városmajori Klinikára, amíg egyszer (2017. februárjában) Ibolya ugyanazzal a mosollyal, mint mindig, közli: 

„Matyókám lassan a műtétre kell készülnöd.” 

Ez a pár szó erősen megrázott. Pont engem kell vágni, aki egy tűszúrástól is fél, meg még a mandulám is megvan, 

még kórházba sem voltam csak látogatóban?!?! Még számtalan sok kifogás jött elém; jön a nyári szezon…, mire 

visszajövök, addig talán más lesz az eredmény…, Isten biztos meggyógyít…! Ez utóbbi jó gondolat, ezzel telt a moz-

galmas nyaram; munkával, sporttal, és semmi különös hibát a szívem felől nem éreztem. Sokat imádkoztam, regge-

lente kértem az Úr gyógyító erejét, és hittem, hogy meg is kapom. 

Az első Igét viszonylag nagyon hamar kaptam - a miheztartás végett – ami a Példabeszédek 13:12. verse volt:  

„A halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája.” 

„Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged.” (Zsolt. 121:3) 

Próbáltam többféleképpen lefordítani, de sehogy nem az jött ki belőle, hogy egy pillanat alatt a szívbillentyűm meg-

gyógyul. Viszont a napi csendességek alatt egyre több bátorítást kaptam. Bárhogy csűrtem csavartam a dolgot, azt 

vettem észre, az igékkel Isten személyesen akar bátorítani a rám váró „kalandtúrára”. Úgy éreztem akármilyen be-

avatkozás is lesz, számomra teljesen új dolog vár rám. Tudatosan kezdtem a családban is terjeszteni, hogyha szüksé-

ges, akkor a „Tata kalandtúrára” indul. Mindezt nem volt nagyon nehéz kimondani a nyár közepén, messze még a 

hazajövetel. 

„Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tervei valósulnak meg.” (Péld. 19:21) 

Októberben eljött a hazautazás, és ezzel kezdetét vette egy kíváncsiság bennem, vajon tökéletes gyógyulást hozott-

e a nyár, hiszen semmilyen tünet különösebben nem jelentkezett, vagy pedig… 

A precíz vizsgálatok kimutatták, amit Ibolya összegzett, hogy az utolsó vizsgálat óta még további 20%-kal romlott az 

aortám, és így már közel 80%-os volt a dugulás, ami gyógyszerrel nem, csak műtéti úton javítható. Bennem még az 

egész nem jött át, csak konyhanyelven annyi, hogy „vágásérett” vagyok. No, nem a súlyom miatt, hanem az állapo-

tomnál fogva. 

A feleségem elkísért és már hármasban hallgattuk a továbbiakat, mik a lehetőségek a műtétre, a vizsgálatokra, a 

felépülésre. Belém vésődött és megértettem az Igét, Isten ezen az úton akar meggyógyítani, ezért kaptam ezt az 

igét 7 hónapja, mint egy felkészülésre. 

A januári hónapot tűztem ki a műtét időpontjának, ha lehet, mert közben az Obervellach-i téli dolgaimat altattam, 
de a tavaszi kezdésre már szeretnék ott lenni. Az események kezdtek felgyorsulni.  
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Először is az imakörünkben komolyan hordoztuk a rám váró beavatkozást, hogy a „férfi bátorság” költözzön belém, 

a majrénak, meg a félelemnek nincs helye. Legyen az Úr kezében a legjobb időpont a műtétre. 

A Városmajori Klinikán Ibolya (nem kis munkával és szervezéssel) a teljes egészségügyi portfóliómat megszervezte. 

December közepén már összehozott a sebésszel, hogy a januári beavatkozást megbeszéljük. Elmondta az esélyeket, 

mire készüljek és ígéretet tett, hogy igyekszik a januári programba felvenni. Azt vettem észre - természetesen a hi-

baszázalékot is kiszámítva - a félelem elmúlt belőlem. Tudtam itt nem én megyek elől, Isten rendezi az utat.  

Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem (Ézs 45,2) … 

A karácsony előtti sí csoportot Obervellach-ban személyesen búcsúztattam. Tudták hova készülök és mi vár rám. A 

15 éve visszatérő vendégeimet még nekem kellett vigasztalni: - Nyugi, nyugi, áprilisban, mikor jöttök vissza síelni, én 

foglak fogadni benneteket! - mondtam. 

A karácsony és az utána lévő időszak a megerősödés ideje volt. Hálás voltam Istennek, hogy ott lehetek az évvégi 

nagy eseményeken és megtapasztalhatom a szolgálatok, a testvéri szeretet, az élő közösség áldásos hatását. Már 

alig vártam, hogy megszólaljon a telefon és kezdődjön a „kalandtúra”. Ez a nap is elérkezett. Január 23-án kellett 

befeküdni a Klinikára, és a tervek szerint másnap műtét. A szobatársaknak mikor bemutatkoztam, kiderült, hogy 

szintén szívműtétre várnak, de már egy hete napról-napra halasztódik. A várakozás nagyon rossz dolog ebben az 

esetben, de eszembe jutott az imakörünk. Már egyre többen azért imádkoztunk; akkor legyen a beavatkozás, ami-

kor az Úr akarja, azon a napon. Ahogy ez eszembe jutott, nem tudott elbizonytalanítani a gonosz. Ebben a csendes-

ségben aludtam el és reggel számomra teljesen ismeretlen „műtét előtti szerepjáték” kezdődött. A páromtól nem 

elbúcsúztam, csak elköszöntem. Mondtam, most délután van egy kis dolgom…, vagy inkább velem van dolga több 

mindenkinek. Azt tudtam, hogy a szívemet le kell állítani és utána egy szívmotor fogja működtetni a keringésem, 

majd a megjavított régi szívet ismét „üzembe helyezik”. Imádságban arra gondoltam: Úr Jézus, akkor nagyon legyél 

ott, kérlek a szívem körül… 

A műtőbe menő kocsin fekve sem jutott más eszembe, csak azt kértem, mikor a tetthelyre érnek velem, egy pilla-

natra hadd nézhessek körül, mert ilyet csak filmekben láttam. Aztán ők kérték, hogy meséljek valami szépet. A ka-

rintiai nagy hegyekről kezdtem mesélni, mert: 

„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem…” (szünet) 

… a többi a 4 órás műtét … 

Műtét után az első „eszmélő pillanat”, hogy itt vagyok…, létezem…, talán a szemem is kinyitottam. Nem sok min-

den jutott eszembe, csak felnéztem és több furcsa sapkás fej hajolt fölém. Az egyik hang ismerősnek tűnt, mondta; 

jelezzek, ha látom. A távolból „átjött”, hogy Ibolya hangja (volt) az. 

(Ő lett aztán a családom felé a hírvivő.) Egy biccentés, talán egy pillantás és folytattam az intenzíven a megnyugtató 

pihenést. Talán az egyik leghosszabb éjszakám volt, az ébrenlét, a szomjúság és a kábaság között, de lassan világo-

sodott, nem csak kint, a fejemben is. Mivel elmúlt a sürgés-forgás, úgy éreztem túl vagyok rajta. Természetesen az 

első fehérköpenyes látogatóm reggel Ibolya volt. Azt mondta; sok dolgom nincs az intenzíven, a műtét jól sikerült, 

nem volt komplikáció és visznek le az őrzőbe. 

Az őrző - ahogy a nevében is van - „kalandtúrám” leghosszabb ideig tartó állomása. Hajnaltól késő estig valamit 
tesznek értünk, hogy jobb legyen, hogy jobban legyünk. Bár mikor magamra néztem és láttam a rengeteg csövet a 
nyakamban és a piercinghez hasonló színes dolgokat, az jutott eszembe, ezt a rendszert tudós ember kell, hogy ki-
bogozza.  
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Amíg nem jött el ennek a „rendelt ideje…”, apró örömök töltöttek el. Például, hogy ablak mellett feküdtem - igaz 

mozdulatlanul - de hálásan, hogy túl vagyok az operáción…, nincsenek fájdalmaim…, sütött a nap, és a kórházi men-

torom telefonon összekötött a feleségemmel. Most már egy „újszíves” férj beszélt.  

A teremben velem együtt négyen voltunk. Akkor még nem tudtam csak később, hogy társaim is hasonló problémá-

val kerültek a műtőbe, csak majdnem az utolsó pillanatban. Nem megtervezve, mint én! Az egyik betegtárs 21 na-

pot volt előtte az intenzíven, a másik 40 év körüli férfi, munka közben lett rosszul… . Így szállt ránk az este. Kicsit 

háborogtam magamban, hogy lehet majd így pihenni. Kicsi a hely, mindenki másképpen dolgozta fel a vele történ-

teket, többen zajosan, és kevesen hálaadással… Ennek hatására azt vettem észre, az addigi örömöm nekem is kezd 

elmúlni. Mit tegyek Uram? Imádkozz értük! - jött az egyértelmű hang. 

Igen Uram ezt teszem, én is ugyanilyen nyomorult helyzetben vagyok mint Ők, de köszönöm, hogy én a Tiéd vagyok! 

Köszönöm azt a sok imát ismerőseimnek, barátaimnak, testvéreimnek, akik hordoznak a teljes felépülésemig, és 

köszönöm a nem hívő családtagjaimnak, barátaimnak, ismerőseimnek, hogy mellettem álltak. Köszönöm, hogy ezt 

az örömöt megoszthatom velük. 

Mikor úgy éreztem én sem vagyok különb… 

Imádkoztam a betegtársaimért és egy nyugodt éjszaka következett. Istennel visszaállt a kapcsolat. Egy kedves tesó 

azt üzente : A "fogságod" nézd úgy, mintha az ÚR kivitt volna a pusztába, hogy magához vonjon, és a szívedre be-

széljen ! Jó ötlet, úgyis csak vizet ittam, semmi mást, virtuálisan elvonultam. Azt kérdeztem Istentől, vajon itt a 

kórházban tudunk-e beszélgetni? - Fogsz nekem válaszolni? - Hiszen annyiszor szerettem volna az elmúlt évek alatt 

hallani, de nem érkezett mindig egyértelmű üzenet… 

 - Gondolj csak vissza 2015-re, amikor 20 év után az Obervellach-i vállalkozásod „ékkövének”, az öreg háznak, 

lejárt a szerződése. Csak azt kérted még 5 évig legyen. Bármilyen szerződést aláírtál volna, mert azt hitted az 

„Obededom” ház nélkül nincs jövőd. Adtam melléd a bölcs feleségedet, aki visszatartott, és lezártátok 2015-ben a 

vállalkozást - jött a belső hang. 

- Uram Te akkor már tudtad mi lesz velem 2018-ban? 

- Igen, ezért nyitottam új kapukat, 2 év alatt teljesen új alapra helyezted a vállalkozásod, korodhoz illő terheléssel. 

Elengedted az „Obededom házat”, ami azután, hogy lemondtál róla megújult, és kedvedre irányíthatod. 

- Uram, Te ide készítetted el a helyemet a Városmajori Klinikára?! Próbáltam én másfelé is kitekinteni, de itt vala-

hogy nagyon összefutottak a szálak… 

Köszönöm… 

- Uram köszönöm, hogy az elmúlt évek alatt felkészítettél, más feladatra, más megbízásra, és ha következik egy 

„kalandtúra”, akkor nincs mitől félnem, mert van Kivel mennem. 

Karácsony előtt vettem egy könyvet - Káleb a címe - ajándékba szántam, de mikor elolvastam megtartottam. Jó lesz 

ez nekem, erre lesz szükségem. Kálebnek nevezhetem el a szívem új billentyűjét, legyen egy harcos oroszlán! Nem 

számít, ami eddig lemaradt, de ami előttünk van, az ki ne maradjon! 

Annak is nagyon örültem, amikor „csőtelenítettek”, és az első 30 métert meg tudtam tenni. Köszönöm Uram. Emel-
jük a tétet, erősödnöm kell, mert a szobatársakkal kell beszélnem, hiszen jó hírem van számukra! 
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A fiatal építési vállalkozót sikerült elérnem, aki teljesen magába roskadt. Kész a háza, vannak gyerekei, működik 

minden, 40 éves és hajszálon múlt az élete…, hogyan tovább?!? 

- A legjobb, ami történt veled, hogy élsz! – mondtam neki. A többit a Mindenható megadja. Saját példámból merít-

ve, történeteket osztottam meg vele, és az elkövetkező napok alatt vidám fiatalember lett belőle. Mikor elváltunk, 

reméltük, folytatása következik. 

A többi szobatársammal is jókat beszélgettünk, s ahogy egyre többet tudtam járni, merészebb lettem és a régi kór-

terembe - ahová a felvételem után befeküdtem – visszamentem. Még mindig ott várakozott az egyik beteg. 

Vasárnap délután a Tanár úr, aki operált, jött a műtétről beszámolni. 

- Tóth úr, minden rendben lezajlott. Olyan billentyűt kapott, amihez nem kell semmilyen véralvadásgátlót és 

egyéb gyógyszert szedni, sőt holnap, vagy holnapután már itt Önre nincs szükség, mehet a rehabilitációra. Mo-

zogjon, térjen vissza az életbe! 

Csak ámultam, és hálát adtam Istennek milyen csodás munkát végzett! Három nappal ezelőtt a poharat nem bírtam 

megemelni, most pedig már várnak a tornaszerek, a séta, a pihenés!?! Szinte hihetetlen, de tudjuk: „… Istennek 

minden lehetséges.”  

Most is még a rehabilitáción vagyok, és itt írom a feljegyzésem... 

Amit szeretnék zárszónak megjegyezni; Isten meggyógyított, bár nem úgy, ahogy én szerettem volna, egy pillanat 

alatt (kézrátétellel, imádsággal). Reménykedtem benne, volt is elképzelésem, de … ez is csoda! – Erősödött és erő-

södik a szívem napról-napra - az ige és az imádság által - egy hosszú út utolsó állomásaként, ahol félelem és rette-

gés nélkül tettem magam Isten kezébe, mert tudtam bármi is történik velem, minden problémán átsegít. Úgy gon-

dolom ez is csoda! 

Megtapasztaltam Isten szerető közelségét. A klinikai dolgozók, akik körülvettek, fantasztikus munkát végeztek, és 

külön köszönet a mindig, mindenhol felbukkanó kórházi fehérköpenyes mentoromnak, aki soha el nem tévedt, és 

akkor volt ott, amikor szükség volt rá. 

Hálás a szívem (az új természetesen) a Tesóknak, az imádkozó szíveteknek, mert hiszem a Klinika felett ez szállt 

rám. Köszönöm. 

Most már azt is tudom, a hazai pályán (Angol utca) is szükség van rám, meg Obervellach-ban is, és Isten ad majd 

bölcsességet beosztani az időt. 

Igazi kapocs lett köztünk az új szívbillentyű a feleségemmel… 

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki minden élet.” (Péld. 4:23) 

Talán azért írtam le hosszabban, mint ahogy kellene, mert egy ideje több („kötelező”) kórházi előadást hallgatva és 

az elmúlt napokra visszagondolva, az az érzésem, sokan „puskaporos hordón ülnek” a szívük állapotát illetően. Bár-

melyik pillanatban robbanhat, működési zavar léphet fel! 

- Lehet, abban van hited, hogy Isten meggyógyít egy pillanat alatt. Ilyen is biztos van, és lesz 

is, de kérlek, a saját gyávaságodat vond ki ebből az egyezkedésből. Isten az orvosok keze által 

is tökéletesen talpra állít hittel, és ez is egy csoda! 

2018 Budapest Rókus kórház Rehab. február 14.      Tóth Lázár 
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Prófécia 
épít, bátorít, vígasztal 

 Sok idő telt már el azóta, hogy a prófétai ajándékról hallottam, de hosszú út vezetett el addig, amíg 
bizalommal tudtam elfogadni a próféciákat. Valójában Isten maga mutatta meg ennek az ajándéknak a 
működését és szükségességét az életemben. Amikor első alkalommal valaki azt mondta nekem, hogy pró-
fétálni fogok, inkább csak túlzott gesztusnak tekintettem. Akkor sem lelkileg, sem szellemileg nem voltam 
elég érett ennek a „próféciának” a befogadására. Ma már tudom, hogy Istennek van bőven mondanivalója 
a számunkra. Ebben az évben pedig szüntelenül „beszél” hozzám - hozzánk. Ezért is örültem, amikor a 
facebook-on megjelent dr. Sharon Stone és prófétai csapatának próféciája 2018-ra. Ebből szeretnék vele-
tek megosztani néhány igazán buzdító üzenetet. 
 

„Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vígasztal.” (1Kor.14:3) 

dr. Sharon Stone: Az Úr Szava 2018-ra 
(2018. január 08. Fordította: Patkó Richárd) 

 Szeretnék 2018-ról beszélni. Nem hiszek abban, hogy minden évben kellene mondanunk, hogy „ez az 
Úr jókedvének esztendeje”, vagy azt, hogy „ez a te áttörésednek az éve”, vagy „ez a házasságod éve”, 
vagy „ez lesz az az év, amikor meglátod mindennek a beteljesedését, amit Isten kijelentett”. 
Viszont azt látom, hogy az emberi természetben benne van, hogy ellenáll-
jon Isten nagyságának. Isten többet akar nektek, mint amit ti akartok ma-
gatoknak. Azt szeretném, ha a mai este végére olyan nagyban gondolkod-
nátok magatokról, mint ahogy Isten gondolkodik rólatok. Azt is szeretném, 
hogy legyen kijelentésetek arról, hogy 2018-ban hol is van az Ő fókusza, 
hogy pályára álljatok az Istennel való szándékos, tudatos együttműködésre, 
és nagyobb könnyebbséggel és kegyelemmel legyetek képesek meglátni az 
Isten által megígért eredményeket. Már régóta prófétálunk az évek elején 
az elkövetkező évre vonatkozóan, és sok minden beteljesedett már ezek kö-
zül. Az egyik dolog, amiről múlt évben prófétáltunk, az volt, hogy az Egyesült Államok nagykövetségét át-
helyezik Jeruzsálembe. 
 
Csak egyetlen szám változott meg ebben az évben, a 8-as. A 8-as az új kezdet 
jelképe. Elmondhatom, mit jelent ez számomra? Ha 2018 egy új kezdet, akkor 
2017 egy befejezés volt. Hallottam, hogy az Úr azt mondta az elmúlt hónapban, 
hogy vannak olyan csaták 2017-ben, amelyeket nem kell magatokkal vinni 2018-
ra. Hiszek abban, bár lehet, hogy azt mondjátok: ’lehet nem tettem mindent si-
keresen, nem működtem együtt úgy Istennel, ahogyan kellett volna, vagy tudat-
lan voltam, és nem tudtam, mit tegyek’, de azt szeretném mondani, hogy Isten 
irgalma abban is áll, hogy azt mondja: ’befejezem azt, amit elkezdtem a bensőd-
ben’. Így, ha Istennek fel kell emelnie, hogy a helyünkre rakjon, hogy egy irányba 
menjünk Vele, akkor Ő megteszi ezt. Mindez nem azért van, mert kiérdemeltük, 
vagy mi lettünk volna a legjobbak, hanem azért, mert az erőtlenségeinkben az Ő 
ereje megnyilvánul. 
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Mi történik, ha ezt a 8-ast az oldalára állítjuk? Ez a végtelen jele. Azt hiszem, Isten Szelleme ezt mondja 
ezzel kapcsolatban: Vele együtt az örökkévaló dolgokat fogjuk építeni. Mit jelent ez számotokra egyénen-
ként? Hiszem, hogy mindig lesz egy önkéntes szolgálói szív és szellem bennünk, de Isten az elhívásotok 
helyére akar elhelyezni titeket.  
 
A célotok helyére akar helyezni Isten, az ajándékotok, talentumotok, 
kenetetek helyére. Oda, ahol megvannak ezek az isteni összekapcsoló-
dások, ahol ott van Isten családja, ahol ott van a támogatás, ahol ott 
vannak azok, akik az együtt futásra lettek elhívva. 
 
Úgy hiszem, hogy az a két szó, amit leginkább hallani fogunk 2018-ban, 
az „elmozdulás, változás (irányváltás)”, és a „nyitott ajtók”. 
Az „elmozdulással, változással” szeretném kezdeni. 
Az elmozdulás azt jelenti, hogy van egy jól meghatározott helyváltozta-
tás. Az elmozdulás azt jelenti, hogy nem maradhatsz ugyanazon a he-
lyen. Ez azt jelenti, hogy meg kell változnod, helyzeteknek változniuk 
kell, a körülményeknek változniuk kell, a Gyülekezetnek meg kell változ-
nia. A kapcsolatoknak is meg kell változnia. Ez tehát az elmozdulás éve. 
 
Hadd beszéljek a nyitott ajtóról. 
 
Ez egy olyan kijelentés, amiben a próféták egyetértenek különféle nem-
zetekből, akikkel a globális prófétai találkozón együtt voltunk. Ez volt a 
legnagyobb egyetértéssel kimondott kijelentés, hogy a nyitott ajtók kor-
szakába léptünk. És hiszem, hogy ez együtt van azzal, amit már eddig is 
mondtunk, hogy 2017 egy befejezés éve volt, míg 2018 a kezdet éve. Tehát kijövünk egy befejezésből egy 
kezdetbe. Sokan úgy fogjátok érezni, hogy nem teljesítettetek be mindent, amit lehetett volna 2017-ben. 
 
És meg tudom mondani, miért: 2017 nem egy nyitott ajtós év volt. Ez egy olyan év volt, amikor Isten úgy 
vezetett, hogy bezárta előttetek az ajtókat. És ezt láttuk Krisztus Testében mindenütt. Ez még mindig veze-
tés, mert bezárja azokat az ajtókat, amelyek rossz felé vezetnének. Bezárja azokat az ajtókat, amelyek sza-
botálnának, azokat az ajtókat, amelyek által időt pocsékolnátok, hogy előre tudjatok jutni. De így, hogy 
zárt ajtók által képes vezetni titeket, sok falba ütköztetek. Ez nem annyira örömteli. 
 
A jó hír viszont ez: Az év, amikor Isten a zárt ajtókkal vezetett, véget ért. És elhelyezett minket abba az 
időszakba, ahol nyitott ajtókkal vezet minket előre. Ez számomra nagyon izgalmas. Viszont, ahogy zárt 
ajtók által vezetett 2017-ben, ez azt okozta, hogy Istentől kellett függenetek. Nem tudtátok merre mentek, 
mit tesztek éppen, nem tudtátok, miben tört át Isten a számotokra, bíznotok kellett, hinnetek kellett ab-
ban, amit nem láttok. És mit cselekedett Isten Szelleme eközben? Építette a jellemeteket, hogy el tudjátok 
hordozni a következő időszak sikerét. Építette az érettségeteket a bensőtökben, hogy meg legyen benne-
tek az a kitartás, és hit, ami által keresztül tudtok menni a nyitott ajtók időszakán. 
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2018 a megnyilvánult próféciák és ígéretek éve. Hiszek abban, hogy a gyó-
gyulás ígéreteiről is szó van. 
Az Úr adott egy bibliaverset a család számára, és szeretném, ha erre emlé-
keznénk. Hiszek abban, hogy a legnagyobb evangelizáció azért fog történni, 
mert az emberek meglátják, hogy családok gyógyulnak meg, családok egye-
sülnek újra, családok egészségesek lesznek, családok együtt dicsőítenek, és 
meglátjuk, hogy több ember ismeri meg az Urat az egészséges, Isten szerinti 
családok által. 

„De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az Őt félőkön, 
és az Ő igazsága a fiaknak fiain.” (Zsoltárok 103:17)  

 
Egy barátom, Bobby Connor próféta mondta el, hogy nagyon sokan 
túlzottan megszoktak egy olyan Istent, akit alig ismernek. ’Nem ar-
ról van szó, hogy nem ismertek, hanem a Szent Szellem hoz magáról 
egy új bemutatkozást, ami annyira nagy lesz, hogy azt fogjátok 
mondani, hogy „alig ismertelek ahhoz képest, ahogy most ismer-
lek”. 
Tehát jön egy új, friss bemutatkozás a Szent Szellemtől, amit elhoz 
nekünk, és ennek eredményeképpen ott lesz az a bensőségesség, az 
a jelenlét, ott lesz az a dicsőség, aminek egy nagyobb mértékére 
vágytatok az életetekben. 
Hiszem, hogy ez létrehozza a bensőségességet, belevisz nagyobb találkozásokba, elvégzi a megtisztítás 
munkáját, és mindig, amikor ezeken keresztülmegyünk, van az életünknek egy nagyobb átadása, ami-
vel minderre válaszolunk. 
Úgy hiszem, ami most történik mindannyiunkban, Isten népében, hoz egy új bemutatkozást, és ezáltal lesz 
egy csodálat, tisztelet Isten jósága felé. 
 
Több személyes próféciát is kaptam már, de igazán nem tudtam mit is kellene ezekkel kezdenem. Kaptam 
egy kis bátorítást, de mikor fog ez beteljesülni?- kérdezgettem Istent és a lelkesedésem napról-napra ki-
sebb lett. Az Úr ezért elvezetett a Próféta suliba (Debrecenbe), és ott Paul Henderson arról tanított min-
ket, hogy mihez kezdjünk a próféciákkal. 
 

„Először is a próféciát úgy tekintsük, mint egy magot. Megfelelő helyre kell tenni, megfelelően kell bánni 
vele, hogy fejlődjön. És emlékezzünk rá. Célszerű leírni, megőrizni, hogy újra és újra elő tudjuk venni, hogy 
imádkozhassunk és gondolkodhassunk róla. Hiszen mag formájában kapjuk az üzenetet.” Ezért arra kérlek 
titeket, ha van a fenti próféciában olyan részlet, ami neked is szólt vágd ki, tedd el, őrizd meg és imádkozz 
érte. 
 

„Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold 
meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit 
dolgában hajótörést szenvedtek.” (1Tim.1:18-19) 
 

Ahhoz, hogy valóra váljon az a kép, amit Isten mutatott rólad, ahhoz kell a hit. 
A prófécia célja, hogy oda mozdítson, ahol Ő látni szeretne téged. 

Zádorné Kata 
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• bátorít 

• vígasztal 

Bensőséges kapcsolat 
a Szent Szellemmel 
 
Isten jelenlétében élni 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedves Testvérek! 
Február 10-én nagyon áldott napot tölthettünk el a gyülekezetben Miklya Luzsányi Mónikával, aki egy ked-
ves ReMa munkatárs. (Reménység Magjai). 
Beszélt nekünk arról, hogy a mai nemzedék egészen más, mint mi. Másként gondolkodnak, "digitális 
bennszülöttként" érkeztek a világba, míg mi csak "digitális bevándorlók" maradunk, akárhogy is igyek-
szünk. 
Láthattuk, hogy fejlődnünk kell! Nem maradhatunk "őskövületek". Ahhoz, hogy jobban megértsük Őket, 
meg kell ismernünk az Ő virtuális világukat, sőt részévé kell válnunk. Persze meg kell őket ismertetnünk 
ennek a digitális világnak a veszélyeivel, hiszen ez egy anonim világ és sok-
szor nem az van a másik végen, akit mi gondolunk. Jó példának kell len-
nünk ahhoz, hogy jó felhasználókat tudjunk nevelni. Ez a mai generáció au-
diovizuális, ami annyit jelent, hogy a látás-hallás az első legmeghatározóbb 
bemenet számukra és nem az olvasott szöveg (mint a mi generációnknak). 
A sikerben tartás és figyelmük ideje átlagosan 2 perc. Hozzászoktak, hogy 
nagyon gyorsan kapják az információt, ami persze nem egyenlő a tudással 
pláne nem a bölcsességgel. Ezekkel a megváltozott körülményekkel nekünk 
is haladnunk kell, mind a család mind az oktatás területén. Ki kell alakítani 
a családi szabályokat és jó, ha a 15 év alatti egyedül nincs fent a világhálón. 
Sajnos kellett beszélni az internetes zaklatásokról is. 
El kell mondanunk Nekik, hogy ilyenkor: 

1: Forduljon egy felnőtthöz, akiben bízik. 
2: Tiltsa le az adott felhasználót. 
3: Ne menjen az adott felületre legalább 3 hétig... 

Családi szinten beszélgessünk gyermekeinkkel! Szomorú adat, hogy átlagosan sok családban a szülők napi 
7 percet beszélgetnek gyermekeikkel. A mai gyermekek, amikor utasítást kapnak, az első gondolatuk: Mi 
hasznom belőle? Ez sem így volt a mi időnkben, tehát az oktatás egyre inkább kihívás, hisz rá kell világíta-
nunk először arra, hogy szüksége van az adott "tananyagra" pl.: akár egy gyerekórán ahhoz, hogy esélyünk 
legyen a figyelmére. Azonban életre is kell nevelnünk, hisz a virtuális világon kívül ott a valós világ is. Ez 
nekik ráadásul összemosódik, sőt egy! Nagyon impulzívak, és érzelmeiket nehezen tudják kezelni, robba-
nékonyak. Itt megint nagy szerepe és felelőssége van a családnak. A szeretet és a bizalom a megtartó erő, 
és természetesen az imádkozás. Legyünk hiteles személyek, figyeljünk rájuk, beszélgessünk velük és is-
merjük meg az Ő világukat! 
Nekem a fő üzenet: FEJLŐDNÖM KELL! 
 

Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika 
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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.) 
 

Az állatok „normál- és szuperbenzinje” 

Technikánkat jóval felülmúlják: A ROVAROK 

 
A zöld lombszöcske feje ha-
sonlít egy ló fejéhez. A ro-

vartest „technikája” a védő-
pajzstól kezdve egészen a 

mozgékony állcsontokig egy 
lovag fegyverzetéhez hason-

lít. 
 

 

 

Könyvének 2. fejezetében az ószövetségi Joel 
próféta képszerűen írja le Isten rettenetes 
ítéletét: „…mint a hegyekre terülő szürkület. 
Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló 
nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, 
míg csak emberek élnek. Ellőtte tűz emészt, 
utána láng perzsel. Előtte Éden kertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg tőle semmi.” Ezután el-
mondja a próféta, milyenek ennek a mindent elpusztító seregnek a tagjai. „Olyan az alakjuk, mint a lovaké, úgy szá-
guldanak, mint a lovasok.” (Joel 2:2-4) 
Amit itt a kr.e.8. században Joel szenvedélyes szavakkal az Úr eljövendő napjaként leír, az nem egyéb, mint egy vá-
ratlanul megjelenő sáskahad, amely elpusztít egy viruló, zöldellő országot. Már Mózes is említést tesz egy vándor-
sáska-járásról amelyet az Úr, büntetésül szabott ki Egyiptomra. A sok mérgező rovarirtó szer ellenére még ma is újra 
és újra előfordulnak ilyen vándorsáskák okozta pusztítások. A rovarok hatalmas tömegekben sokszor nagy távolság-
ból érkeznek, és ellepik a fáradsággal megművelt földeket, pedig néha feltűnően nagy, sivatagos területeken kell 
átrepülniük, ahol napokon át nem találnak táplálékot. Ez olyan „technikai” csúcsteljesítmény, amitől a legmoder-
nebb sugárhajtású repülőgép is messze elmarad. Hát nem túlzás ez? Semmiképpen! Akárhol is kezdjük az összeha-
sonlítást, azonnal kiderül, hogy a teremtmények különbek minden emberi alkotásnál! Ez már az alapanyagnál kez-
dődik: nehéz, merev, könnyen rozsdásodó fém a repülőgépnél - és mellette a rovar páncélja, ez a csodálatosan 
könnyű, rugalmas, ütésnek és karcolásnak, savnak és lúgnak ellenálló, hőre és hidegre egyaránt érzéketlen, sza-
ruszerű kitin. Ez a „csak” fehérjéből és cukorból álló „karosszéria” hallatlan műszaki agyafúrtsággal s precizitással 
megalkotott, rendkívül komplikált finomságú építmény, amely állandóan tisztítja, védő viaszréteggel vonja be és 
impregnálja önmagát, úgyhogy nemcsak állandóan fényes és tiszta, hanem az időjárás viszontagságainak is ellenáll. 
Szerkezetileg hasonlít egy lovag páncéljához, célszerűen elrendezett, csuklókban elmozdítható lemezekből és csö-
vekből áll – de sokkal kevésbé nehézkes és összehasonlíthatatlanul könnyebb.  
A sáska szárnyait kettős kitinhártya alkotja, amelynek „vastagsága” olyan, mint a csillogó szappanbuboréké: mind-
össze 3 ezred milliméter. Egy teljes négyzetméter ilyen anyagú szárnyfelület kevesebbet nyomna, mint 17 gramm. 
Olyan súly ez, amelyről repülőgép-tervezők még álmodni sem mernek. Ezek a törékenynek látszó szárnyak mégis 
másodpercenként mintegy hússzor csapdosnak fel-le, mégpedig a repülésbiztonság követelményei szerint váltakoz-
va. Mialatt a rovar elülső két szárnyát erőteljesen lefelé mozgatja, addig a hátsó szárnyak felfelé mozognak és for-
dítva. Milyen nehézkesnek hatnak repülőgépeink a merev szárnyaikkal, és szinte kibírhatatlanul hangosan dübörgő 
hajtóműveikkel ehhez a precíz és elegáns mozgáshoz viszonyítva! Emellett az állatok óránként 16 kilométeres se-
bességet érnek el – teljesen hangtalanul.  
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A lombszöcske lábának puha és jól idomuló 
talpa van. Ez olyan nagyszerűen tapad, 
hogy az állat anélkül tud mozogni a levelek 
sima felületén, hogy megcsúszna. Mit nem 
adnánk olyan téli abroncsokért, amelyekkel 
az autóink is ilyen biztonságosan közleked-
hetnének! 



 

 

 
 

 
Talán leginkább bámulatra méltó azonban az, ahogyan a „sáskalovagok” hosszú tá-
volsági repüléseinél megoldódik az energiaellátás problémája. A meghajtáshoz szük-
séges energiát kizárólag „égés” (biológiai oxidáció) által, zsír gyors átalakításából 
nyerik. Ezáltal egyszerre több műszaki feladatot oldanak meg ideálisan. Egyrészt a 
zsír annyira könnyű, hogy a kitinhártya alatt összegyűjtött tartalék 300 kilométernél 
hosszabb non-stop repüléshez is elegendő. A sáskának egy órai repüléshez teste 
amúgy sem jelentős tömegének éppen 0,8%-ára van szüksége. Másrészt ez az ener-
gia nem csak zajtalanul, de ráadásul – a benzin égésével ellentétben – káros égéster-
mékek nélkül termelődik, nem is beszélve a rákkeltő vegyületeket tartalmazó korom-

részecskékről. Égéstermékként csupán vízgőz és széndioxid keletkezik, amelyet a növények újra felvesznek és az 
asszimiláció során hasznosítanak. A zsír nevű „szuperbenzin” mellett azonban olyasmi is létezik, ami a rovartoknál a 
„normálbenzin” szerepét tölti be: az édes nektárcukor, amelyet a méhek, poszméhek, zengőlegyek és már rovarok a 
virágokból szívnak ki. A cukor viszont, amelynek „elégetésénél” ugyanazok az ártalmatlan égéstermékek keletkez-
nek, kevesebb energiát tartalmaz, mint a zsír. Ezért a méheknek és poszméheknek többször kell „tankolniuk”. Méz-
gyomruk tartalma aránylag kicsi, csupán 7 km távolságra elegendő, amelyet körülbelül negyed óra alatt tesznek 
meg. Szerencsére a „töltőállomások” hálózata rendkívül sűrű: mindenütt találhatóak olyan virágok, amelyek gazda-
gon kínálják a nektárt. Miután a nektár vízben oldott cukor, egy méh repülés közben jóval nagyobb súlyú hajtóanya-
got cipel magával, mint egy sáska – egy órai repüléshez saját testsúlyának akár 30%-át. Ennek ellenére nagyobb se-
bességet ér el: óránként 29 km-t. Közben persze négy szárnyát lényegesen gyorsabban mozgatja fel-le, mint a jóval 
nagyobb sáska, mégpedig másodpercenként 250-szer! Hogyan is vélekedett több mint másfél évszázaddal ezelőtt a 
filozófus Arthur Schopenhauer? „Bármelyik buta gyerek képes agyontaposni egy bogarat – de a világ összes profesz-
szora együttvéve sem képes rá, hogy egyet is létrehozzon!” Ami igaz a bogárra, az még inkább igaz a méhre, amely 
ráadásul sokkal ügyesebben repül, mint a bogarak némelyike. Pedig a jó öreg Schopenhauer a maga idejében, ami-
kor még sem elektronmikroszkópok, sem bonyolult műszerekkel felszerelt, modern élettani kutatólaboratóriumok 
nem léteztek, még csak nem is sejthette, hogy a legjelentéktelenebb rovar is milyen óriási mértékben felülmúlja a 
mi emberi technikánkat! 

 
Poszméh, tankolás közben. 

Az általa használt „normálbenzint”, a 
cukortartalmú nektárt, a teremtett világ 
készen kínálja. Egy ilyen „feltöltés” azon-

ban csak 7 km távolságra elegendő. 
Ezzel szemben a sáska ”szuperbenzinje” 

a zsír, annyi energiát szolgáltat 
amennyivel non-stop repülésben, akár 

350 km-te is megtehet! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szerző: Dr. Wolfgang Kuhn a Saarbrückeni Egyetem biológia tanára 
Forrás: Ethos különkiadás - 1993 
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AGLOW – Női alkalom 

 Januári női alkalmunkon Lakatos Elena tanított, és a rendkívül kreatív előadásmódja mindenkit magával raga-
dott. 

 Földi síkon szemléltette Isten kreativitását. Az Úr mindenkiből képes a legjobbat kihozni és körülményeinknek 
is Istene. Sokszor mi csak egy részt látunk, de Ő már az egészet, ami csodálatos és olyan, amit talán elképzelni sem 
mertünk - vagy tudtunk előtte. 

„Amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem sejtett, 

azt készítette el az Isten az Őt szeretőknek.” (I. Kor. 2:9) 

 

Ha van személyes ígéreted, állj rá! Nem az az „igazi”, amit látsz, hanem amit Ő elkészített a számodra. A mennyei 
perspektíva más, mint a miénk és sokszor Isten időzítése is eltér a miénktől, de legyünk kitartóak! Hű az Isten! 

 Nagyon tetszett, hogy kihangsúlyozta, mi is kellünk mindehhez. Nem elég várni és „csupán” imádkozni, moz-
gásban, munkában kell lennünk 
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Elena ruhákat „változtatott át”, majd nyakkendőből készített rózsákat illetve nyakláncot mutatott be stb... 

 

 

 

 

 

 

 

 Ugyanúgy, ahogy mi tudunk egy kendőből mellényt készíteni vagy pólóból sálat. Ugyanúgy Isten is bármilyen 
állapotunkból csodákat tud kihozni. „Újrahasznosít” és újjá teremt. Ez néha járhat fájdalommal, de az eredmény 
Őrá mutat és Őt dicsőíti. 

„Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szol-
gál.” (Róma 8:28) 

 

 

 

 

Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs 
Mónika 
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Az 1848-as szabadságharc és forradalom fontos eseményei 
 
- 1848. február 23. 
Párizsban kitört a forradalom. A pozsonyi diétán az ellenzékiek elér-
kezettnek látták az időt a cselekvésre. 
 
- 1848. március 3. 
Kossuth elmondta híres felirati beszédét: 
* az Ellenzéki Nyilatkozat azonnali elfogadását követelte, 
* alkotmányt követelt a Habsburg Birodalom örökös tartományainak 
is. 

 
- 1848. március 13. 
Bécsben kitört a forradalom. Metternich megbukott, a császár ígé-
retet tett az alkotmányra, sajtószabadság lépett életbe. 
 
- 1848. március 14. 
A bécsi forradalom hírére a főrendek elfogadták a március 3-i fel-
irati javaslatot, és elhatározták, hogy Bécsben országgyűlési dele-
gáció fogja azt átadni a királynak. 
 
 

- 1848. március 15. 
A bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés 
útjára léptek. Reggel a Pilvax kávéházból indultak el 
történelmi útjukra. 
* Először az egyetemeket járták végig. 
* Lefoglalták a Landerer és Heckenast nyomdájának 
egyik gépét, és kinyomtatták a Nemzeti dalt és a ti-
zenkét pontot. 
 
Tizenkét pont: 
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. 
2. Felelős minisztérium Buda-Pesten. 
3. Évenkénti országgyűlést Pesten. 
4. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. 
5. Nemzeti őrsereg. 
6. Közös teherviselés, képviselet egyenlőség alapján. 
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése. 
8. Esküdtszék. 
9. Nemzeti Bank. 
10. A katonaság esküdjön meg az alkotmányra, a magyar katonákat ne vi-

gyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. 
11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. 
12. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal történő egyesítése.  
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* A Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést 
tartottak. 
* A pesti városháza elé vonultak és a vá-
rosi tanáccsal elfogadtatták a tizenkét 
pontot. Igy a petíció mint Pest város kö-
vetelése mehetett Pozsonyba. 
  
* Megalakult a Közbátorsági Bizottmány. 
Elnöke Irányi Dániel lett. 
* A tömeg Budára vonult, hogy a Helytar-
tótanács engedje szabadon a sajtóvétség 
miatt fogva tartott Táncsics Mihályt, és 
engedélyezze a Nemzetőrség szervezését. 
A tömeghez ekkor már csatlakozott Nyáry 
Pál, Klauzál Gábor és a liberális nemesség 

más képviselői. 
* Táncsicsot lelkes diadalmenet kísérte Pestre. 
* Este a Nemzeti Színház díszelőadást tartott. 
 
- 1848. március 17. 
Az uralkodó nádori hatalommal ruházta fel István főherceget, 
aki a király szóbeli beleegyezésével Batthyány Lajost nevezte 
ki Magyarország első felelős miniszterelnökévé. 
 

A Batthyány-kormány tagjai: 
Batthyány Lajos miniszterelnök 

Széchenyi István (közmunka és közlekedésügy) 
Eötvös József (vallás- és közoktatásügy) 

Szemere Bertalan (belügy) 
Klauzál Gábor (földművelés, ipar és kereskedelem) 

Kossuth Lajos (pénzügy) 
Deák Ferenc (igazságügy) 
Mészáros Lázár (hadügy) 

Esterházy Pál (a király személye körüli ügyek) 
 
 
- 1848. március 23. 
Batthyány miniszterelnöki körlevélben elrendelte a jobbágyfel-
szabadítást, utólagos állami kárpótlással. 
  
- 1848. március 28. 
A március 28-i királyi leirat átdolgozásra javasolta az önálló ma-
gyar had- és pénzügyminisztérium tervezetét, illetve az úrbéri 
törvényjavaslatot, amit azonban az országgyűlés nem fogadott 
el. 
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Mézes László Hálaadások - imakérések márciusban 

4 
Zúgó Szél Alapítvány: Köszönjük, hogy készülnek az új 

Amanda Buys DVD-k 

Kérjük az Úr vezetését és támogatását könyvkiadási terve-

inkhez 

5 
Papp Lajosné Marika: Hálát adok Istennek, hogy folya-

matosan gondot visel rólam, gyermekeimről, és szüle-

tendő unokámról is 

Teljes gyógyulást kérek az Úrtól, Ő adjon erőt és kitartást 

az imádságban családomért és lelki testvéreimért 

6 
Tóth Lázár: Hálát adok Istennek, hogy a szív műtétem 

zökkenőmentesen lezajlott, köszönöm testvéreim hű-

séges imádságait 

Az új szíves feladatokat szeretném elkérni Tőled, Istenem, 

hogy mindazt megtegyem, amit kérsz tőlem 

7 
Bozóki János: Köszönöm, hogy Isten és önmagam jobb 

megismeréséért járhatok a „Búzamag” Bibliaiskolába 

Kérem, hogy az utcai tanúságtevő szolgálatnak legyen gyü-

lekezeti elfogadottsága és támogatása 

8 
Enyingi hp.: Hálát adunk a „PÁR-BAJOK” c. képzésünk-

re érkezett nagyszámú érdeklődőért 

Kérjük, hogy Isten munkálja ki bennük az Úr és a képzés 

iránti elköteleződést 

9 
Mézes hp.: Köszönjük Istennek a megnyitott ajtókat, 

hogy segítségével végezhetjük „Utazó nagykövet”-i 

szolgálatunkat 

Istenünk útmutatását kérjük a „Lelki-gondozás” tananyagá-

nak kidolgozásához. Az Úr őrizze meg fizikai egészségünket 

a ránk bízott szolgálatok ellátásához 

10 
Hálát adunk Istennek, hogy gondot visel választott 

népéről, köszönjük, hogy Izráelnek 70 éve ismét van 

saját országa 

Dáviddal együtt imádkozunk Jeruzsálem békességéért 

(Zsolt.122:6), mert nagyon erős a háborús fenyegetettség 

11 
Köszönjük a gyülekezetünknek ajándékozott sok, 

egészséges és ragyogó szemű kisgyermeket 

Áradjon ki az Úr áldása és megőrző kegyelme azokra az 

édesanyákra, akik új életet hordoznak a szívük alatt 

12 
Kerekes hp.: Hálát adunk a gyermekeinkért és az uno-

káinkért, külön köszönjük az újszülött Alizt! Áldjuk az 

Urat gyermekeink szép családi életéért 

Egyik gyermekünk súlyos munkahelyi válsággal küszködik. 

Isten adjon neki kimenekedést és bölcsességet, hogy meg-

találja a helyes megoldást 

13 
Hálásak vagyunk a kedd esti imacsoport tagjaiért, akik 

kitartó szolgálatukkal hűségesen hordozzák Gyüleke-

zetünk terheit 

Hívjon el az Úr erre a fontos közbenjáró szolgálatra minél 

több testvért a Gyülekezetünkből 

14 
Zatykó hp.: Köszönjük, hogy Isten mindig biztos segít-

ségünk volt a szükség idején, és minden bajunkból 

kimentett minket 

Most is az Úrhoz fordulunk támogatásért jelen harcaink-

ban, mert tudjuk, csak az nyer koronát, aki szabályszerűen 

küzd (2.Tim. 2:5) 

15 
Hálásak vagyunk, hogy nőtestvéreink ismét találkoz-

hatnak Debrecenben, a „Félelem nélküli élet” c. kon-

ferencián 

Istenünk áldása legyen a Kölcsey Központban megtartott 

alkalom előadóin és minden résztvevőjén 

16 
Kerekes Ernő: Köszönöm Istennek, hogy a „Búzamag” 

Bibliaiskolának ismét vannak hallgatói 

A holnapi alkalmon a résztvevők növekedjenek tovább szel-

lemben, és vezessen az Úr az egész tanítási anyag megújí-

tásában, átdolgozásában 

17 
Mézes Ibolya: Magasztalom Istent, hogy új ajtókat 

nyitott ki előttünk az Ő szolgálatában 

A Szent Szellem adjon vezetést, és az Ő kenete legyen a 

verőcei Baptista gyülekezet női napján elmondott szolgála-

tomon 

18 
Hálát adunk az Úrnak, hogy sokszor átélhettük a pró-

féta szavait: „Az Ő sebeivel gyógyultunk meg” 

(Ézs. 53:5) 

Hittel és teljes bizalommal kiáltunk Istenünkhöz: Járj köz-

tünk, Urunk, és gyógyítsd meg betegeinket (Mt. 4:23) 
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Mézes László 

19 
Gulyás-Pádár család: Köszönjük jelenlegi és jövőbeli 

albérlőinket is 

Kérjük az egészségi állapotunk további javulását, újuljon 

meg rajtunk minden reggel az Úr kegyelme 

20 
Mézes hp.: Hálát adunk Istennek családtagjainkért, akik-

kel szeretetben, békességben élhetünk együtt 

Az Úr gyógyítsa meg Ibolya húgának, Évának arcbénulá-

sát, és Ő adjon Áronnak egy jó munkahelyet 

21 
Simon Marika néni: Magasztalom az Urat, mert megtar-

tott mindennapi harcaimban, és köszönöm, hogy még 

tart a kegyelmi idő 

Kérem, hogy Isten szeretete és áldása áradjon ki csalá-

dom tagjaira minden nap 

22 
Hálásak vagyunk a sok tagból álló diakóniáért, hiszen itt 

szolgáló testvéreink biztosítják gyülekezetünk életét 

A Szent Szellem segítségével ki-ki tudja hűséggel betölte-

ni azt a szolgálatot, amire vállalkozott az Úrban 

23 
Enyingi hp.: Köszönjük Istennek a gyülekezeti házat, ami 

otthont ad a mi foglalkozásainknak is 

Kérjük, hogy legyenek megtérők a résztvevőink között, 

növekedjen gyülekezetünk szellemben és létszámban 

egyaránt 

24 
Hálát adunk Istennek, hogy több közösség részvételével 

megszervezhetjük a 12-ik „Dünamisz” Sportnapot 

Az ELTE Sportközpontban megrendezett seregszemlén 

Isten őrizzen meg minden résztvevőt a sportbalesettől 

25 
Tóth Lázár: Áldom Istent a médiacsoport szolgálatáért, 

hogy február 4-én a kórházban élőben hallgathattam a 

vasárnapi Istentiszteletet 

Hívjon el az Úr minél több testvért ebbe a nagyszerű szol-

gálatba, hogy áldott munkájukon keresztül minél több 

emberhez eljuthasson az élő Ige, életet adó üzenete 

26 
Mézes Ibolya: Hálás vagyok gyülekezetünk bibliai alapon 

élő, jó gyümölcsöket termő családjaiért 

A ma még társra váró fiatalok, így unokaöcsém, Gábor 

számára is az Úr rendelje ki a hozzá illő segítő társat 

27 
Örömmel és hálaadással vállaltuk, hogy rendszeresen 

imádkozunk országunk vezetőiért, döntéshozóiért 

Isten segítségét kérjük az áprilisban esedékes választások 

rendbontás nélküli lebonyolításában 

28 
Mézes hp.: Köszönjük az Ellel Ministry sokéves, hűséges 

szolgálatát Magyarországon 

Kérjük Istentől, hogy küldjön munkatársakat az őrbottyáni 

központba, és szilárdítsa meg a szolgálat anyagi bázisát 

29 
Galba Marika: Hálát adok Zoé unokámért, aki két nap 

múlva lesz 3 éves, és nővéréért, Dorciért 

Az Úr adjon bölcsességet a szülőknek a gyermekek neve-

lésében, és az Ő segítségével oldódjon meg lakáshelyze-

tük is 

30 
Lányi hp.: Hálát adunk, hogy lányunk, Dóri és unokánk, 

Alyssa ismét hazalátogatnak 

Kérjük, hogy holnapi utazásuk biztonságos és nyugodt 

legyen, az Úr kegyelméből tölthessünk együtt áldott na-

pokat 

31 
Kerekes Ernő: Köszönöm a szellemi együttműködést az 

Élő Igével, és Vincze Gábor megtisztelő meghívását 

Isten adjon vezetést és üzenetet az ottani testvéreknek az 

igehirdetésben 

Betegeink, akikért imádkozzunk! 

1. Kiss Lászlóné 
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. Lakatos Péterné Vera 
25. Török Bálintné Rozika 
26. Győrffy Vali 
27. Nagy Gerzsonné 
28. Kui Vilmosné Éva 
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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 márciusi szülinaposainkat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kedves Testvérek! Szeretnénk, ha senki nem érezné úgy – amennyiben kimaradt a neve a születésnaposok közül - hogy nekünk 
valakivel bajunk van, és azért hagytuk ki. Tájékoztatásul szeretnénk elmondani, hogy a gyülekezeti adatbázist a testvérek azok-
kal az adatokkal töltötték fel, amiket ti megadtatok magatokról. Mi csak egy gombnyomással – az aktuális hónap megjelölésé-
vel – átemeljük ebből az adatbázisból a gép által kigyűjtött névsort. A géppel szintén kigyűjtésre került azoknak a testvéreknek 
a névsora, akik sok adatot megadtak magukról, csak a születésük idejét illetően voltak nagyon „diszkrétek”. Ezek a testvérek 
természetesen hiába keresik nevüket a születésnaposok között. A kigyűjtött névsort odaadtam Izsáki Magdinak, nála lehet pó-
tolni az elmaradt adatokat. Ha valakinek a neve nem szerepel sem az újságban, sem a Magdinak leadott névsorban, akkor kér-
jük, hogy jelezze, és tovább keressük a hiba okát. 

Köszönjük! 

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 

Márciusi szülinaposaink Lányi János 

Albert Ernő Gulyásné Szita Zsuzsa Pozsgai József 

Aranyosi Adrienn Pozsgai Tibor Herfort Róbert 

Árkus Erzsébet Spurigán József Kovács Sándor 

Benkő Beatrix Szabóné Nagy Eszter Lakatos Péter 

Dan (Verebes) Sára Varga Gyöngyvér Lovász András 

Döbrőssyné Bodó Mariann Verebes Dániel Pap Lajosné Marika 

Gál Dóra Szabina Zatykó Péter  
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Március 7.  (szerda) 17.30 óra Presbiteri találkozó - Angol u. 

Március 15. (csütörtök) 10.00 óra Női konferencia - Debrecen (Kölcsey Központ) 

Március 20. (kedd) 9.30 óra Baba-mama klub - Angol u. 

Március 22. (csütörtök) 14.00 óra Közbenjáró Édesanyák alkalma - Angol u. 

Március 24. (szombat) 8.00-17.00 óra XII. Dünamisz Sportnap - ELTE Sportközpont 

Március 30. (péntek) 18.00 óra Nagypénteki Istentisztelet - Angol u. 

Munkatársak: 

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

Enyinginé Nagy Emese, Nemesné Anikó, Zádorné Kata, Szilágyi József, 

Pozsgai József, Pozsgai Tibor, Pusztainé Zsófia, Mézes László, 

Kerekes Ernő, LakatosPéter, Lányiné Kati, Lányi János 

2018 

Alkalmaink - információk 
 

Címünk:  1149 Budapest, Angol utca 44. 

kedd:   16.00 - imaóra 

péntek:   18:00 - ifjúsági alkalom 

vasárnap:    9:30 - Istentisztelet 
 

Az iroda telefonszáma:    06-1-788-5593 

Izsáki Magdolna irodavezető:   06-20-289-0940 

Felelős kiadó: Dr. Nagy Dániel   06-70-391-3701 

Dr. Nagy Dániel pásztor fogadóórája 
előzetes egyeztetés alapján 

Akik adományaikat banki utalással szeretnék intézni, a követ-
kező számlaszámra megtehetik: 

MPE Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezet 

Bankszámlaszám: 

10401048-00027230-00000002 

Honlapunk: http://www.szabker.hu, ahol az igehirdetések is meghallgathatók, 

vagy letölthetők, illetve kérdéseket lehet írni a gyülekezet vezetőihez. 
Élő közvetítés és video-felvételeink megtekinthetők a YouTube-on is: 

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

További programok 

 

Keresztény szemléletű 

stresszkezelés tréning 

Foglalkozás péntekenként, 
19.00-21.00 óra 

Angol u. 44. 

Időpontok: 

Március 02. 

Március 09. 

Március 23. 

Április 06. 

Április 13. 

 

Gyülekezeti kirándulás 

Május 6. - Diósjenő 

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

