
 

 

6. SZÁM    OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ          2006. ÁPRILIS 

OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ  A Szeretet Lángja Gyülekezet kiadványa    

  

  
  

  

����OOIIKKOOSSZZ����  
AA  SSZZEERREETTEETT  LLÁÁNNGGJJAA  GGYYÜÜLLEEKKEEZZEETT  KKIIAADDVVÁÁNNYYAA  

  
  
  
  

A TARTALOMBÓL: 
 
���� KOVÁCS KÁLMÁN – BEKÖSZÖNTŐ 2 
���� SZABÓ SÁNDOR - ELŐRETEKINTÉS A 2006. ÉVRE 2 
I� Fekete Csaba – Dicsőítés 5 
���� NÉMETH ZSUZSANNA (GOMBOS GYÖRGYNÉ) GONDOLATAI 6 
���� PÁL ANDRIS – AZ IFIRŐL 7 
���� PÁL ANDRIS – SZEMET SZÍVÉRT 8 
���� BABARCZI EDIT – A KERESZTÉNY JELLEM KIALAKÍTÁSA 8 
���� PÁL ANIKÓ – A HÚSVÉT CSODÁJA (KERESZTREJTVÉNY) 10 

 



 

 

6. SZÁM      OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ                   2006. ÁPRILIS 

OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ  A Szeretet Lángja Gyülekezet kiadványa                                                  Oldal: 2 

���� Kovács Kálmán – Beköszöntő 
 
Dicsőség Istennek, hogy ismét 
megjelenhetünk. Ez már a második számunk 
2006-ban. Hálás vagyok Istennek a rovatok 
szerzőiért, akik időt, néha sok-sok szabad időt 
áldoznak arra, hogy elmondhassák a 
gondolataikat, Istentől kapott üzenetüket 
nektek. Azokhoz szeretnék szólni, akik már 
elkezdtetek írni egy cikket, gondolatot, de még 
nem fejezték be. Ne csüggedjetek, fejezzétek 
be a munkátokat a következő lapzártáig (június 
eleje), és a következő számban 
megjelentetjük.  
Pál apostol amikor a gyülekezetről ír, egy 
olyan emberi testtel hasonlítja össze, aminek a 
feje Jézus Krisztus, a tagok  a hívők, a tagok 
közötti összetartó erő a szeretet. 
Az egész test pedig az õ hatására 
egybeilleszkedve és összefogva, a különféle 
kapcsolatok segítségével, és minden egyes 
rész saját adottságának megfelelõen mûködve 
gondoskodik önmaga növekedésérõl, hogy 
épüljön szeretetben. (Ef. 4,16) 
Hiszem, hogy a test egészséges működéséhez 
a tagok közötti kommunikációra, az egymás 
gondolatainak megismerésére szükség van és 
az újságunk ennek a kommunikációnak egyik 
eszköze lehet. 
Olvassátok Isten áldásával és szeretettel az 
újságban megjelent cikkeket! 

 

���� Szabó Sándor - Előretekintés a 2006. 
évre 

 
 
Alapvető Istentől kapott célunk, hogy az Ő 
jelenléte „kenete” növekedjen az életünkben. 
Hiszem , hogy azzal a céllal mert ott akar lenni 
az életünk minden területén, közösségben 
akar lenni velünk , hogy sokkal hatékonyabb, 
és így boldogabb legyen az életünk. 
Tekintsünk át hét olyan alapelvet,  mely az 
Atyával való közösség elmélyítéséhez 
feltétlenül szükséges. 
1,  kérés alapelve: Nagyon fontos 
megértenünk azt , hogy Isten szabad akaratot 

adott nekünk. Ezért a hozzá intézett 
kérésünkkel felszabadítjuk Őt arra , hogy 
megváltoztassa az életünket , a 
gondolkozásunkat, életkörülményeinket, és 
megadjon számunkra fontos dolgokat. 
Kérhetünk amit csak akarunk, de ennek 
összhangban kell lennie Isten igéjével. 
Pl.:2Móz 33:18 Mózes arra kérte meg Istent, 
hogy mutassa meg neki az Ő dicsőségét. Isten 
megengedte, hogy Mózesnek ez az erős 
vágya teljesüljön. 
Pl:2Sám 12:8 Dávid házasság törése után, 
miután Isten meg feddte, azt mondta neki miért 
nem elégedett meg azzal a sok áldással 
amiben részesítette őt. De ha ez kevés lett 
volna, ha kér még többet is kap hatott volna. 
Pl:Luk24:28-30 Emmausból Jézus tovább 
ment volna ha a tanítványok meg nem kérik 
rá, hogy maradjon velük. 
Képzeljük el hogy ők maguk és a többi  
tanítvány Jeruzsálemben mekkora 
bizonyságról maradtak volna le. 
 Az előbb említett példák azért 
fontosak, mert megmutatják a kérés 
fontosságát. Isten tökéletes úriember, és nem 
fog kéretlenül betörni az életünkbe. 
További néhány példa: Elizeusnak nagyobb 
kenete volt mert kérte:2Kir 2:9 
Atyánk azoknak adja a Szellemet akik kérik: 
Luk11:13 
Az üldöztetés idején a jeruzsálemi gyülekezet 
több bátorságot kért, és Isten nagyobb kenetet 
öntött ki rájuk Apcs4:29-31. 
Maga Isten bátorít minket arra, hogy kérjünk 
Jak4:2 Ján 16:23-24. 
 
2, Az engedelmesség alapelve: A második 
alapelv, hogy Isten nagyobb jelenlétében 
„kenetében” élhessünk az  engedelmesség 
alapelve. 
Ha nem vagyunk hűségesek ahhoz amink már 
van, nem kaphatunk többet. ”Aki a kevesen hű, 
a sokon is hű az.”Luk 16:10 19:17 
Sajnos nagyon gyakori, hogy valaki megveti 
azt a keveset amije van. Általában nem az öt 
vagy két talentumot kapottakat kísérti meg a 
hűtlenség, hanem azokat akik egyet 
kaptak.Mt:25:16-30. 
Legyünk hűek, és engedelmesen használjuk 
ajándékainkat még ha csekélynek találjuk is 
azt, mert Isten csak így tud többet nagyobbat 
dicsőségesebbet adni. 
2Kir 3:11 Elizeus hűségesen, engedelmesen 
hordta a vizet Illés kezére tíz éven keresztül. 
Apcs5:32 Isten azoknak adja Szellemét akik 
engedelmeskednek néki.  
1Sám 15:22 Az engedelmesség jobb mint az 
áldozat. 
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3, Az alázatosság alapelve: A kegyelem és 
az alázatosság szoros összefüggésben van 
egymással. 
Isten jelenléte életünkben egyenesen arányos 
kegyelmével. Mindent ingyen kegyelemből 
kapunk. 
A Gal2:8-9-ben Pál arról beszél, hogy Isten 
kegyelmének tekinti szolgálatát, és Isten neki 
adott kegyelmi ajándéka szerint szolgál Ef 3:7. 
Ha pedig valamit ingyen kegyelemből kaptunk 
akkor azzal nem dicsekedhetünk, tehát az  
irányába mozdít bennünket. 
-Az ötszörös szolgálatok az Ő kegyelmének 
ajándékai Ef4:7. 
- Jézus teljes volt kegyelemmel és 

igazsággal is Jn1:14. 
- Ha valahol nagy kenetet „erő 

megnyilvánulást „ tapasztalunk az Isten 
nagy kegyelmének a jele Apcs4:33. 

- Az Ő megismerése és az alázat az 
egyetlen módja annak , hogy nagyobb 
kegyelmet kapjunk 2Pét 1:2                   
1Pét 5:5 Ez az igevers is alázatosságra 
buzdít bennünket , hogy több kegyelmet 
kapjunk.. Isten csak az alázatosoknak ad 
kegyelmet 1Pét 5:5 Isten szellemi 
ajánlása csak alázat által történik 1Pét 5:6. 
Alázat nélkül nincs növekedés a kenetben, 
nem növekedhet Isten jelenléte az 
életünkben. 

- Akik elveszítik az alázatosság 
szellemét, egyhelyben topognak.  „Hol 
van az a ház, amit nekem építettek, és hol 
van az én nyugalmamnak helye”? Ézs 
66:1-2. Isten kijelenti, hogy ott van az Ő 
jelenléte, ahol alázatos szívet talál. 

 
4, Az átvitel alapelve : Az által is növekedhet 
Isten jelenléte az életünkben , ha valakivel 
társulunk ,egységben vagyunk. 
-Elizeus társult Illéssel és megkapta Isten 
jelenlétének „kenetének” kétszeresét. Ehhez 
persze szükséges volt az állhatatos és 
alázatos szolgálókészség, és a megfelelő idő 
kivárása. 
-Józsué ugyanígy szolgált Mózessel és 
megkapta Mózes kenetét. 2Móz 24:13. 5 Móz 
34: 9. 
- A Dáviddal bujkáló kitaszítottakra is szinte 

rá illetve át ragadt a Dávidnak adatott 
vitéz, félelmet nem ismerő kenet, mely már 
gyermekkorában „medve és oroszlán 
ölővé” tette. Ezek az emberek is messze 
az átlagot meghaladó bátorságról tettek 
tanúbizonyságot. -Egy alkalommal Jóséb-
Basebet „úgy forgatta a lándzsáját , hogy 
nyolcszáz embert döfött le”.2Sám 23:8. -

Abisai háromszáz ember ellen vetette be 
lándzsáját- sikerrel.2Sám 23:20.-Benája 
megölte a moábiták két vezérét, és 
mindezt betetőzte azzal, hogy télen megölt 
egy oroszlánt a barlangjában.2Sám23:20. 
Szintén ő ölt meg egy öt sing magas 
egyiptomi óriást 1Krón 11:23 

- A Jézussal lévő apostolok mikor 
kiküldettek szintén a kapott kenettel 
szolgáltak. 

- Ezért Te is ragadj meg minden lehetőséget 
„még áron is, a kényelmed és 
szórakozásod árán is”, hogy minél többet 
barátkozz és legyél együtt erős , kipróbált 
hívőkkel , Istentiszteleteken , házi 
csoportos , alkalmakon 

        vagy más csoportos illetve magán 
beszélgetéseken hogy Isten jelenléte az átvitel 
útján is növekedhessen az       életeden. 
 
5, Az imádat alapelve: Jézus azt mondta, 
hogy azoknak nem kell Istent keresni akik igazi 
imádói, hiszen Isten maga keresi az ilyeneket 
Ján 4:13 Az imádás vonzza Isten jelenlétét. 
A szívből jövő dicsőítés létrehoz egy trónt, 
amire Isten leülhet itt a földön .Zsolt 22:4. Isten 
a dicséreteinkben lakozik, amikor dicsérjük 
Őt , akkor növekszik a kenetteljes jelenléte az 
életünkben. 
- Pál és Silás Isten engedelmes edényei 
voltak, ezért a sátán börtönbe vettette őket. Ők 
nem keseredtek meg a történték miatt, hanem 
teljes szívükből elkezdték dicsérni az Urat, 
erre Istennek olyan erőteljes lett a jelenléte 
azon a helyen, hogy a föld megrendült és a 
börtön ajtók kinyíltak.Apcs:16:23-24. 
- Az 1Kor 2:9- ben Isten olyan dolgokat ígér 
meg az Őt igazán szeretőknek „amiket szem 
nem látott fül nem hallott s az embernek szíve 
meg sem gondolt”. 
- Amikor Istent dicsőítjük akkor igazából 
várakozunk . Várakozunk mert vágyunk az Ő 
egyre nagyobb jelenlétére. Isten jelenléte 
növekedni fog az Őt imádók életében, mivel 
az Ő dicsőségét szemlélve mindnyájan, 
ugyanarra a képre formálódunk át az Úr 
Szelleme által dicsőségről dicsőségre. 2Kor 
3:18 
( A dicsőítés helyre állítása az Eklézsiában a 
Dávid Sátorának ,az élő Isten imádatának 
helyreállítását jelenti.) 
 
6, A visszatekintés alapelve: Vannak dolgok 
amiket el kell felejtenünk, (ezek elsősorban a 
minket ért negatív hatások melyek félelmeket , 
az életminőségünk megromlását idézték elő.) 
de vannak olyanok, amelyekre viszont 
emlékeznünk kell 2Pét 1:12-17. Ha 
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növekedni Isten jelenlétében , a 
„Kenetben”, emlékeznünk kell minden 
esetre, amikor Isten kenete ránk áradt, vagy 
a mi életünkön keresztül áradt ki a kenet 
másokra. 
A HÁLA A MÚLTRA ÉPÍT. „Ne feledd el, 
mennyi jót tett veled” Zsolt 103:2. Emlékez 
nünk kell arra , hogyan jött el, mit éreztünk 
akkor ,hogyan töltött el az öröm, hogyan 
éreztük felszabadító jelenlétét, stb. Ez az 
ami hozzászoktat bennünket a kenet 
áradásának, Isten jelenlétének 
érzékeléséhez, hogy megtanuljuk érezni 
Isten jelenlétét, és jól tudjunk mozogni és 
engedelmességben lenni a kenetben.  
- Megtérésem után sok nagyszerű Isten 
élményben volt részem, melyek átélésekor úgy 
éreztem soha nem szűnök meg Istennek hálát 
adni ezekért, de hamarosan azt tapasztaltam, 
hogy nagyon feledékeny vagyok és hamar 
ellaposodnak bennem ezek a nagyszerű 
megtapasztalások „Istenélmények”. Ezért 
magamban Istent kezdtem vádolni, hogy miért 
teremtett ilyen feledékenynek bennünket 
embereket. Erre az volt a válasza, hogy a mi 
felelősségünk az újra és újra felidézéssel való 
megemlékezés és emlékezetben tartás. 
-Pál emlékeztette Timóteust , hogy kézrátétele 
által, hogyan jött el a Szent Szellem a kenet, 
és az ajándék az életére. Timóteusnak 
emlékeznie kellett arra, hogyan jött rá a 
kenet és egészen oda kellett szánnia magát a 
kenetnek. Az emlékezés által kellett neki 
felgerjeszteni azt.2Tim1:6 1Tim4:14-15. 
- Az egyetlen biztos módja, hogy  

szilárdan  megőrizzük midazt ami jó, ha 
állandóan emlékezünk rá, és 
gyakoroljuk azokat 1Thessz 5:20-21, 

- Pál arra buzdította a zsidó keresztyéneket 
a próbák között, hogy emlékezzenek a 
régebbi napokra: amikor világosságot 
kaptak, bizony nagy küzdelmet kellett 
vívniuk Zsid 10:32, Azok voltak a nagy 
kenet, a jelek a csodák, Isten jelenlétének 
megtapasztalásának napjai. Zsid 2:1 ,4, 
Ha arra emlékeznek, hogy hogyan jött el 
rájuk a kenet, az segíteni fogja őket, hogy 
folytassák a küzdelmet a hitnek szép 
harcát. 

- Pál is mindig engedelmes volt a mennyei 
látomásnak Apcs26:13,19. Ő mindig 
emlékezett  arra, hogyan jött el rá először 
Isten ereje. TE EMLÉKSZEL-E ERRE? 
ENGEDELMESKEDSZ-E NEKI? 

- Ismernünk kell és emlékeznünk kell 
arra, hogy milyen érzés az, amikor eljön 
ránk a kenet. Így leszünk jártasak 
benne. Ez képesít bennünket arra, hogy 

egyre gyakorlottabban mozogjunk Isten 
jelenlétében a kenet alatt. Igen a kenet 
növekedni fog a megnyilvánulásokra 
való visszatekintésen keresztül. 

- Figyelmeztetés! Mindig a mások kenete 
látszik nagyobbnak izgalmasabbnak „még 
inkább előfordulhat ez az érzés külföldieket 
hallgatva” de mi a miénknek örüljünk ezért 
adjunk hálát, és Mennyei Atyánk még 
nagyobb kenetét árasztja ránk! 

 
7, Az Ige a Hit és az imádás alapelve. Az 
Isten jelenlétében való mozgás hitet 
igényel. A józan ész néha bolondságnak 
tartja a Szent Szellem utasításaihoz való 
igazodást és a kenetben való áradást, 
mozgást, manifesztációt. Az érzéki ember 
ugyanis bolondságnak tartja a Szent 
Szellem dolgait 1Kor 2:13-14. A Szent 
Szellem vezetése tehát hitet igényel, 
méghozzá olyan hitet amely az Atyával való 
napi kapcsolaton és engedelmességen 
alapul. Mivel ez Isten szeretetét, és  komoly 
odaszánást igényel sokan veszélyesnek és 
nagyon sikamlós pályának tartják a Szent 
Szellem vezetésében való járást. Isten Igéje 
az egyetlen eszköz, ami ráhangolhatja 
hitünket Isten jelenlétében, a kenetben való 
mozgásra. Hitből hitbe haladunk élőre. 
- Az Isten Igéje életet tartalmaz, méghozzá 

Isten életét Zsid 4:12. Ahogy 
elmélkedünk, és beássuk szívünkbe 
Isten Igéjét, Isten élete árad belénk. Ha 
az Íge élete életet tartalmaz, akkor a 
még több Íge még több életet jelent. 

- Jézus azt akarja, hogy a Szeretet Lángja 
Gyülekezetben is mindenkinek bővölködő 
élete legyen Ján 10:10. Az újjászületéskor 
kapott isteni élet magjának növekednie 
kell, ehhez szüksége van táplálékra 1Ján 
3:9. 

- Az ima magába foglalja a nyelveken 
szólást is, amelyen keresztül a lehető 
leghatékonyabban erősödünk, 
épülünk.1Kor14:4. Ha a korinthusiak olyan 
sokat szóltak nyelveken, hogy már vissza 
is élhettek vele, Pál mégis azt mondja 
magáról, hogy Ő mindnyájuknál többet 
szól nyelveken, akkor el lehet képzelni, 
hogy valójában Pál mennyi időt is tölthetett 
el nyelveken való imádkozásban 1Kor  
14:18. 

- Az apostolok odaszánták magukat az Ige 
szolgálatra és az imádkozásra Apcs 6:4. 
Így Isten jelenléte növekedett az életükön, 
amely még nagyobb gyülekezet 
növekedést eredményezett. Apcs 5:12- 
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leírása szerint. A 6. Részben 
megsokszorozódott  a tanítványok száma. 

- Az  Apcs 6:7-ben pedig már hatalmas 
növekedésről olvashatunk miután 
megszervezték a diakónusságot, és így 
teljesen odaszánhatták magukat az Ige 
szolgálatára. 

- Fontos tehát látnunk, hogy minél többet 
szánjuk oda magunkat az ima és az Ige 
szolgálatára, annál inkább növekedni 
fog Isten jelenléte és kenete az 
életünkön. 

- Kedves Szeretet Lángja Gyülekezet, 
mivel az a mi Mennyei Atyánk akarata, 
hogy növekedjen az Ő jelenléte, kenete, 
hogy a vele való kenetteljes közösség 
által még gyorsabban és 
hatékonyabban valósuljon meg a mi 
Uruk eljövetelének célja mindannyiunk 
életében, Luk 4:18-19 és a mi 
győzelmes életünk és 
bizonyságtételünk hatására mások 
életében is. –Ennek a célnak az 
eléréséhez fontos segítséget nyújt ez a 
hét alapelv alkalmazása megvalósítása 
mindannyiunk számára. Ha nem 
tesszük, akkor látnunk kell, hogy nem 
Isten keze lett rövidebb, hanem 
hanyagságunk, félszívűségünk tart 
távol minket Isten erőteljes, és 
dicsőséges jelenlététől, és az általa 
elnyerhető boldog, győzedelmes élettől. 

- SZERETET LÁNGJA GYÜLEKEZET!  
ELŐRE!!! EGYÜTT EGYMÁST 
SZERETETTEL BÁTORÍTVA 
VALÓSITSUK MEG ISTENÜNK ÁLDÁST 
HOZÓ AKARATÁT!!!!! 

 
���� Fekete Csaba – Dicsőítés 

 

 

 
 

Egy mennyei utazásra szeretnélek invitálni 
Titeket, ahol elutazunk Praise-landbe (praise – 

angol szó jelentése: dicséret, dicsérés, 
dicsőítés, magasztalás), hogy meglátogassunk 
minden nevezetességet. Tudjátok, ez az 
ország olyan, amilyennek megéljük. 
Emlékszem, mikor tanultuk a számokat az 
általános iskolában a tanító néni azt mondta - 
aki mellesleg az édesanyám volt - : Gyerekek, 
most elutazunk számországba és megismerjük 
mindazt, mi benne lakik. Engem ez nagyon 
inspirált, hiszen átéreztem, hogy mennyire 
végtelen lehet a számok világa és oda ahova 
most utazunk – Praise-landbe – még nagyobb 
lehetőségek és élmények várnak ránk. 
Mindenki, aki velünk utazik Isten mennyei 
jelenlétének országába, vágyva vágyik rá, 
hogy dicsőítse, imádja a Mindenség Urát, Őt, 
aki méltó minden dicséretre. 
 
Csendesüljünk le most pár percre, míg 
várakozunk a beszállásnál és szánjuk oda 
szellemünket, hogy igazán elgondolkozzunk 
egy érdekes helyzeten. Képzeld el, hogy a 
világ zaja lecsendesül, semmi sem hallatszik 
az utcán. A péntek esti zaj elül, az autók 
moraja megszűnik az ablakod alatt. Igazán a 
neon is csak halkan ciripel, minden perpetuum 
mobile megszűnik mozogni. Nincs szomszéd, 
aki átdörömböl, hogy hangosan hallgatod a 
zenét, nincs testvér, aki csak körbe-körbe 
tekint a dicsőítés közben, csak Te vagy, a Te 
hangod, a Te szíved és Isten jelenléte. Ezt a 
pillanatot Isten neked szánja, hogy szívből, 
minden zavartól mentesen énekelj neki egy 
dalt a saját belső szobádban. Vajon melyik dalt 
énekelnéd el? Olyat, melyben térden állva 
imádod Őt, vagy éppen olyat, melyben ugrálsz, 
örvendezel, mint ahogy azt Dávid tette... 
 
Szolgálatom kezdetén sokszor kaptam Istentől 
ilyen alkalmakat, ahol kavarogtak bennem az 
érzelmek, gondolatok nem is tudtam hogyan 
kezdjem el. Nem jártam dicsőítő iskolába, nem 
kaptam zenei képzést, egyszerűen alkalmat 
kaptam Istentől, Őt szolgálni és szolgáltam. 
Nagy kegyelem, hogy már megtérésem elején 
elkezdhettem a dicsőítő szolgálatot és nem 
gondoltam a problémákra, gondjaimra, hanem 
egyszerűen - ahogy és ami vagyok - Őt 
dicsértem. El szeretném mondani, hogy volt 
már középiskolás koromtól gitárom és 
valamelyest tudtam játszani rajta, de soha nem 
adatott meg a lehetőség, hogy esetleg egy 
zenekarban gitározhassam és énekeljek, 
hanem csak otthon a magam csendességében 
játszottam. Megtérésem után Isten kinyitotta a 
kaput, hogy zenekarban, dicsőítő csoportban 
gitározzam és ez nem a legutolsó dolog ... ma 
már tudom ez a legelső dolog, ha Istennek 
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szívvel szolgálhat az ember. Nagy bizonyság 
ez, hiszen Isten felszínre hozta mindazt, amely 
bennem volt elrejtve. 
 
Elérkeztünk mennyei utazásunk egyik első és 
legfontosabb kulcsához. A kulcs Te vagy 
kedves testvérem, most kinyithatod magad 
arra, hogy Isten jelenlétébe érkezz Praise-
landben. Mindig és még egyszer mondom 
mindig vár rád Isten és úgy ahogy vagy, nem 
vár álarcba burkolózott hívőt, hanem 
olyasvalakit, aki eltökéli, hogy nem törődik a 
körülményekkel: Istent fogja dicsérni. Tedd 
meg ezt az első és talán legfontosabb lépést. 
Tökéld el, hogy most Istent fogod dicsérni 
teljes szívvel, teljes erővel, lelked minden 
rezdülésével! Valld meg már akkor, amikor 
alkalmad van Istent dicsérni, hogy ÉN MA 
ISTENT FOGOM DICSÉRNI, MERT Ő AZ ÉN 
MEGVÁLTÓM ÉS A JELENLÉTÉBEN JÓL 
ÉRZEM MAGAM ... MINDENEM ÁTADOM 
NEKI.  
Lehet, hogy sokszor valljuk meg ezt az utolsó 
gondolatot: mindenem átadom neki ... Isten ezt 
kérdezi olykor: hát látom terhedet, miért nem 
teszed le hozzám? Jó Neked hátizsákkal a 
hátadon dicsérni engem? Tedd le és rám 
figyelj, mondja Isten: Én vagyok a válasz. 
 
Képzeld el, hogy ez az utazás, melyre 
befizettél Istentől kapott elhívással nem 
egyedül történik. Többen, sőt az egész 
gyülekezet részt vesz vasárnaponként egy 
ilyen utazásban és együtt kell utazni. Nagyon 
örülök, amikor Isten szól népéhez és tudjátok 
oly jó látni veletek szemben állva, hogy 
Istenhez jövünk egy szívvel, egy lélekkel, egy 
akarattal. A testvéri szeretet áldása 
megállóban, mely dicséret ország 
mindenegyes helyén megtalálható, Isten 
nagyon fontos üzenetet mond az ország egyik 
legnagyobb zsoltárírója tollából (133. Zsoltár):  
„mily szép és mily gyönyörűséges, ha a 
testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint 
mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, 
Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. 
Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll 
a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást 
és életet mindenkor” Mit is üzen itt nekünk 
Isten: Csak oda küldök áldást...Akaratod, régi 
éned ezt lehet sokszor ellenzi, kapálódzik 
minden erejével, hogy gátat vessen annak, 
hogy Isten áldása kiáradjon rád, de harcolj és 
győzni fogsz az Úr Jézus nevében a dicséret 
közben megváltozik lényed, régi embered 
meghátrál mert látja, hogy ez új ember egy 
ISTENT dicsőítő ember 
 

Természetesen érdekel és szeretném látni, 
hogy a dicséret közben ki hogyan tartja a 
kezét, ki milyen hangon énekel, de a szíveket 
nem tudjuk megítélni, ezt bízzuk az Úrra. 
Dicséret országban tudjátok az a furcsa, hogy 
mindenki másképpen dicséri Istent és a 
külsőség szükséges velejárója a földi 
életünknek. A lelkünk dicséret közben már 
nem e világgal foglalkozik, hanem a 
legmagasztosabb, legfontosabb dologgal a 
Földön. A szeretettel. Isten: maga a 
szeretet.(1Ján.4,8). Ezt minden lélek másképp 
teszi. A dicséretben is kulcs a szeretet. 
Szeretet Isten iránt, aki mindenek fölött Úr, 
szeretetre méltó: Hű és Igaz. Szeretet 
embertársaink iránt, akikkel közösséget 
vállalunk együtt Őt dicsérni. Fontos a hármas 
kapcsolat, amelyet Isten, testvérem és én 
közöttem az Úrnak Szelleme erősít, áld és 
közvetít. 
 
Utazásunk lehet, hogy még csak most 
kezdődött, ha Isten felé lépsz a dicséret 
közben, Ő is közeledik hozzád, meglát téged, 
amint vagy, felemel, átjár, megtisztít mindentől. 
Legyen jó és áldott az utazásod mindig, melyre 
alkalmad van a zajos világban, legyél áldás az 
Úr számára azzal, hogy dicsőítő életet élsz az 
Úr kegyelméből. A szívünkben ott a vágyódás 
Isten jelenlétére, hiszen minden emberbe 
„beleprogramozta” az Úr a vele való 
kapcsolatot. A választás az, melyet Isten 
neked adott, hogy vele élj közösségben vagy 
sem. Milyen csodálatosak az Úrnak útjai, mikor 
szelíden, kopogtat szíved ajtaján, melyet 
kinyithatsz és Ő veled lesz. Hogy miért? Mert 
megígérte. A dicséret mindig csodálatos 
alkalom arra, hogy az Úr jelenlétében legyünk, 
alkalom arra, hogy közösséget vállaljunk vele, 
beszélgessünk vele, énekeljünk neki. Ámen. 

„Végy áldást, imádást, végy erőt, óh Urunk 
Mennyei Atyánk, dicsőítünk 
Drága Bárány, Tiéd életünk 
Szent Szellem, töltsd be szívünk 
Szent Szellem, töltsd be szívünk 
Szent Szelllem, töltsd be szívünk 
Friss tűzzel, Friss tűzzel” 
 

 
���� Németh Zsuzsanna (Gombos Györgyné) 
gondolatai 

 
Rohanó világunkban az emberek nagy része 
csak a pénz után fut, arra törekszik, hogy minél 
nagyobb anyagi haszonra tegyen szert. Az 
Istenbe vetett hit és remény a hívő ember 
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számára jobbat és szebbet kínál az anyagi 
haszonnál. Előző cikkemben írtam arról, hogy 
születésem óta mozgássérült vagyok, a 
mozgáskoordinációs központom is megbénult. 
E miatt nem vagyok képes teljesítményre mért 
munkát végezni. Két és fél évig voltam a 
mozgássérültek intézetében, ahol sikerült 
részben számomra megfelelő munkát 
biztosítani. De már akkor is láttam, hogy 
inkább a jó szándék és a nevelőtanár 
irgalmassága volt a döntő. Sokáig gyötrődtem, 
mit akar Isten. Tele voltam miértekkel és egyre 
mélyebben merültem bele a Biblia 
tanulmányozásába, míg egy napon Isten elém 
hozta ezt az Igét: "Nem csak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, amely az Isten 
szájából származik" (Máte 4:4), és 
elgondolkodtam, mit mond Jézus. Később 
megértettem, hogy Isten nem a fizikai 
teljesítményem alapján minősít engem, hanem 
valami nagyon értékes ajándékkal áldott meg: 
az evangélizálás szolgálatával. Láttam azokat 
a sérült embereket, akik az életemet látva erőt 
és reményt szeretnének meríteni valahonnan. 
Akkor kértem segítséget a nevelőtanártól, hogy 
teológiai iskolába szeretnék járni, ezzel 
foglalkozni. Ő kézséggel volt ebben 
segítségemre, de feltette a kérdést, mi a célom 
ezzel. Én azt feleltem, tudom, hogy egész 
életemben intézményben leszek, és ha Isten 
akarata szerint való, szolgálni szeretnék az 
ápolónők és a lakótársaim felé. 
Természetesen nem megy mindig 
zökkenőmentesen, és egyre inkább látom, 
hogy szükség van alázatra, mert Isten tud 
felmagasztalni. De azt megértettem, hogy 
Istennél a tiszta szív és a tiszta szellem 
értékesebb, mint a pénz utáni hajsza és az 
állandó sietés. Mert az állandó sietés elfordít 
Istentől, nem tudunk elcsendesedni Isten előtt, 
mert különböző kifogásokat találunk, pedig 
Isten állandó kapcsolatban szeretne velünk 
lenni, de csak őszinte és bűnbánó imádság 
által tud minket formálni. Mi is emberek 
vagyunk, de szükség van a Szentlélek 
vezetésére ahhoz, hogy napjainkat 
egészséges lélekkel élhessük. 
 

���� Pál Andris – Az ifiről 

 

 
 
Felbuzdulva azon, hogy két számmal ezelőtt a 
Szabó Dávid írt egy pár gondolatot az 
ifinkről,én is szeretném ezt megtenni. Először 
is ez egy nagyon jó kis csapat lett itt az elmúlt 
hónapokban, és hálát adok Istennek hogy én is 
köztük lehetek. Sajnos Attila az utóbbi időben 
nem lehetett velünk. Ez azért nagyon rossz, 
mert szerintem nagyon jól vezette az ifjúságot, 
és remek tanításokat tartott. Viszont minden 
rosszban van valami jó, így "megkaptuk" Anitát 
vezetőül és fantasztikus látni, hogy mennyire jó 
az Úr. Anita is teljesen alárendeli magát a 
feladatnak és vezet minket az Úrban. Néha 
pedig a pásztorunk is megjelenik, váratlanul és 
tart egy kis "fejmosást". Hiszem azt hogy az 
ificsoport tagjaival Isten útján járva és neki 
engedelmeskedve, gyümölcsöt érő, hitben 
erőteljes, és tűzzel, Szent Szellemmel teli 
keresztény felnőttekké érhetünk. Hiszem azt is, 
hogy az Úr meg fogja mutatni mindannyiunk 
szolgálatát, mindenkinek személyre szabottan. 
Szeretnék még egy-két sort írni a még 
fiatalabbakról, a későbbi ifi tagjairól is. Fontos 
láncszemet látok bennük. Ők lesznek azok 
akiken keresztül munkálkodni fog az Isten, 
hogy még több embert megnyerjünk, még több 
embert elérjünk, még több embert 
megmentsünk az örök kárhozattól. Ők lehetnek 
azok az emberek akik által épülni fog, és 
egységre juthat végre az egyház. Ők lesznek a 
jövő evangélistái, pásztorai, dicsőítői. Nagyon 
fontos az, hogy egy erőteljes, Istennek tetsző 
gyülekezetben nőjenek fel. Ebben nekünk 
nagy felelősségünk van, nagyobbaknak és a 
gyülekezet felnőtt tagjainak is. A gyerekeknek 
látniuk kell, hogy ez egy életforma (ahogy 
Csaba is mondta egyszer) és hogy a szolgálat, 
bár kemény néha, de mégis örömteli és 
szívesen végezzük, hogy kedvesek legyünk 
Őelőtte. Ne teherként fogják fel, hanem vágy 
legyen a szívükben arra, hogy igen egyszer 
majd én is az leszek és az Urat fogom 
szolgálni! S ha egy dinamikus, Szent 
Szellemmel átjárt gyüliben cseperednek fel, 
akkor ők is ilyen emberek lehetnek és később 
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is ilyen lehet a gyülekezetünk. Reméljük, hogy 
nem tévesztünk célt és továbbra is legalább 
ilyen (de inkább még nagyobb) erővel hirdetjük 
Krisztust és járunk a keskeny úton. Azt hiszem 
Isten nagy dolgokat fog véghez vinni ebben a 
gyüliben és remélem mi tudjuk magunkat adni 
ehhez.      
Ige: Kolossé 3:23-25 
És valamit tesztek, lélekbõl cselekedjétek, mint 
az Úrnak és nem embereknek; 
Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az 
örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak 
szolgáltok.  
A ki pedig igazságtalanságot cselekszik, 
jutalmát veszi igazságtalanságának; és 
nincsen személyválogatás. 
 
���� Pál Andris – Szemet szívért 
  
Volt egy fiú régen 
aki a világban élt, 
szerette az életet, 
és nagyon sokat remélt. 
  
Szorgos volt, értelmes 
és tervezett előre 
úgy gondolta egyszer 
még lesz valaki belőle. 
  
Sokat keresett 
mindene megvolt, 
de a szívében így is 
ott volt egy folt. 
  
Kívülről persze úgy tűnt 
szép és jó minden 
ez stimmelne is  
csak épp boldogság nincsen. 
  
Lehet hogy az egész 
rendben volt ezzel 
mert sok mindent láthatunk  
az emberi szemmel 
  
Szép színeket  
csillogást a világban 
de a szem nem látja azt 
ami a szívben van. 
  
Egyszercsak ez a fiú 
teljesen más lett 
Jézus Krisztustól 
örök életet vett. 
  
Nem számított neki 
mindaz ami előtte 
egyszerűen megváltozott: 
új ember lett belőle. 

  
Eltűnt már a folt is 
keserű szívéből 
új életet kapott 
a kegyelmes Istentől. 
  
Le szeretném írni egy pár gondolatban, hogy 
miért írtam ezt a verset és mi foglalkoztatott 
akkoriban. Ez nem sokkal azután történt hogy 
elfogadtam Jézust Krisztust a személyes 
megváltómnak. Egy igét olvastam, amit azóta 
nagyon megszerettem és ez indított, hogy 
megírjam ezt a verset, ami egyébként rólam 
szól, az én megtérésemről. Ez az ige pedig az 
1Sámuel 16.7,ami így szól: "Mert az Úr nem 
azt nézi amit az ember, mert az ember azt nézi 
ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi ami a 
szívben van." 
Nekem ebből pedig az jött le, hogy mennyire 
szeretjük a szemünket, mennyire szeretjük a 
szép dolgokat és amit "külsőleg" láthatunk. 
Pedig ennek nem kéne így lennie. Sokkal-
sokkal fontosabb hogy mi zajlik a szívünkben, 
az hogy hogyan állunk az Úrhoz (attitűdök, 
ugye:-)Hiszen Ő is a szívünket vizsgálja, és 
nem a külsőségekre figyel. Azt hiszem nekünk 
is így kell tennünk! 
Isten szemében mindenki egyenlő. Lehet 
nekem bármilyen testi, vagy lelki 
fogyatékosságom, ami miatt az emberek 
esetleg lenéznek, vagy kigúnyolnak, de Isten 
nem erre tekint. Ő a szívemet nézi. Ezért 
gondolom azt, hogy a szívünk fontosabb a 
szemünknél és ezért lett ez a vers címe is: 
Szemet szívért 

  
���� Babarczi Edit – A keresztény jellem 
kialakítása 
 
Gyakran látjuk, hogy a kisgyermekek szüleiket 
utánozzák. Gyermekeink sok mindent 
utánzással tanulnak. Konkrét jellemvonásokat 
is átvesznek tőlünk.  
Hívő szülőként az a vágyunk, hogy gyerekeink 
egyre inkább hasonlítsanak Krisztushoz és az 
Ő jelleme kezdjen látszódni az életükben. Az 
istenfélő szülő elveti az istenfélelem magjait 
gyermekeibe, nemcsak a szavaival, hanem a 
tetteivel is. Az egész élete prédikál a 
gyerekeinek. Fontos, hogy megtanítsuk Isten 
Igéjét a gyermeknek, hogy beépítse Isten 
Szavát az életébe, és az is fontos, hogy járjon 
Isten házába. De még jobb, ha a keresztyén 
jellemet látja szülei mindennapi életében, és 
ha megfigyelheti, hogy amit a szülei 
mondanak, az összhangban áll azzal, ahogyan 
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élnek. Más szóval, aki vagy az sokkal 
fontosabb, mint amit mondasz, amikor a 
keresztyén jellem megtanításáról van szó. 
Konkrét, Istennek tetsző jellemvonásokat 
építhetünk be gyermekeink életébe a saját 
krisztusi példánkkal. Pl. türelem , hűség, 
önfegyelem, megbocsátás, hit, 
engedelmesség,  
Nézzünk meg most ilyen jellemvonásokat, és 
azt hogyan taníthatjuk meg gyermekeinknek 
példamutatásunkkal. 
Türelem. Sokan szeretnénk, ha gyermekeink 
türelmesebbek lennének, de mi magunk is elég 
nehezen tudjuk bemutatni nekik a türelmet. A 
türelem egyik fajtája az a képesség, hogy 
kitartunk akkor is, amikor a dolgok zavarosak, 
lehangolók vagy egyszerűen unalmasak. Az 
ilyen fajta türelmet gyakran úgy taníthatjuk 
meg egy gyermeknek, ha együtt végzünk vele 
olyan dolgokat melyekhez idő és kitartás kell, 
mint például építő vagy kirakós játékok 
összerakását.  
A türelem egy másik fajtája a várakozási 
képesség. Ez gyakran még nehezebb, mert 
nagyon nehéz nyugodtan várni helyes 
hozzáállással, panaszkodás nélkül. pl. 
várakozás üzletekben, hivatalokban, orvosnál 
stb. Ismerős a helyzet? 
Megbocsátás. A gyerekek már elég korán 
ráébrednek arra, hogy szüleik is emberek, és 
van amikor hibáznak. Nekünk szülőknek 
sosem kell félnünk beismerni gyermekeink 
előtt a hibáinkat, akár a döntéseinkben, akár a 
tetteinkben. Előfordul, hogy szükséges 
elismernünk a hibánkat, bocsánatot kérni 
gyermekünktől egy hibás cselekedetért vagy 
egy meg nem érdemelt büntetésért .A te 
példád segítségével gyermeked megtanulja 
bevallani bűneit, és bocsánatot kérni. Melyik az 
a szülő, aki nem örül, ha azt hallja, hogy 
gyermeke odajön hozzá, és azt mondja:” 
bocsánat „. De hallotta-e már a gyereked 
ezeket a szavakat a szádból? 
Amint megengedjük gyermekeinknek, hogy 
meglássák a korlátainkat, azt hogy mi is 
bűnösök vagyunk, akiknek bocsánatra van 
szükségük, ezzel tanítjuk őket az alázatra, a 
büszkeség helyett, ami nem hajlandó elismerni 
, ha valamiben tévedett. Saját példánk 
segítségével tanítsuk meg gyermekünket, hogy 
tudjon bocsánatot kérni Mennyei Atyjától, és 
azoktól akiknek fájdalmat okozott esetleg.   
Engedelmesség. A gyermek már korán 
megtanulja, hogy földi édesapja is 
engedelmeskedik valakinek: a Mennyei 
Édesapának. A gyerekek sokat tanulhatnak az 
Istennek való engedelmességről, amint hallják 
és megfigyelik szüleiket, akik beszélgetnek 

Isten akaratáról, és imádkoznak érte egy adott 
helyzetben. A gyerekeket is be lehet vonni 
olykor ezekbe a megbeszélésekbe és a közös 
imádkozásba, amikor várjuk Isten válaszát. 
A gyerekek az egymás iránti engedelmességet 
is példaadáson keresztül tanulhatják, amint 
megfigyelik, hogy hogyan engedelmeskedünk 
olyan fennhatóságoknak, amelyeket Isten 
helyezett az életünkbe. Ha egy édesanya 
rendszeresen megkérdőjelezi és elutasítja férje 
tekintélyét, vagy aláássa vezető szerepét a 
családban, ezzel a gyermek megtanulja, ő se 
tisztelje édesapja tekintélyét. Az 
engedelmesség több mint beleegyező 
fejbólintás amikor azok, akik felettünk állnak, 
arra kérnek, hogy tegyünk meg valamit. Az 
engedelmesség egész lényünket igényli. 
Gondoljunk Krisztus példájára, aki engedelmes 
volt az Atya akaratának, szolgai formát vett 
magára. Készséges lelkület jellemezte, 
szeretetből felajánlotta magát. Ezért 
gyermekeinknek is látniuk kell, készségesen 
engedelmeskedünk, és egymást különbnek 
tartjuk magunknál.  
             Szemelvény a Keresztyén 
gyermeknevelés c. munkafüzetből. 

 
Korhatár nélkül !  
 
Örömmel nyújtjuk át a következő rejtvényt 
amely elsősorban gyerekeknek, de minden 
magát gyereknek érző felnőtt számára 
készült. Köszönjük Pál Anikónak aki 
összeállította számunkra és számotokra 
ezt a rejtvényt! 

 
Gyerekek! Bátran kérjetek segítséget 
szüleitektől. Csak annyi segítséget vegyetek 
igénybe, amennyire igazán szükségetek van. 
Szánjatok időt és energiát arra, hogy a 
megadott igéket megkeresitek. 
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���� Pál Anikó – A Húsvét csodája (Keresztrejtvény) 

 
1. A Szentszellemet nevezi így Jézus / Jn. 14:16-26./ a búcsúbeszédében, amikor megígéri, 

hogy elküldi. 
2. Új parancsolatot adott Jézus. „ Arról fogja megtudni mindenki, hogy tanítványaim vagytok, 

ha….. egymást.” / Jn. 13:34-35/ 
3. A főpap szolgája akinek Péter levágta  a fülét Jézus elfogatásakor. /Jn. 18:10 / 
4. Júdás helyett választottak egy újabb apostolt. / Apcsel. 1:26 / 
5. Jézust elfogatásakor elvitték egy főpaphoz, aki korábban már azt tanácsolta jobb ha egy 

ember hal meg a népért. / Jn. 18:14-24 / 
6. Egy tanítvány akinek a másik neve: Iker. /  Jn. 20:24 / 
7. Egy rabló akit Jézus helyett engedtek szabadon. /Jn. 18:40 / 
8. Pilátus haragban volt vele, de a rosszban szövetkeztek, és barátságot kötöttek. / Luk. 23:12 / 

Apcsel. 4:27 / 
9. Melyik városból való az a József nevű gazdag ember aki Jézust eltemette? /Luk. 23:50-52 / 
10. Melyik tanítvány ment be először az üres sírba? /Jn. 20:3-6 / 
11. Jézus első szava a tanítványokhoz feltámadása után. /Jn. 20:19 / 
12. Az emberek szívében lévő rossz ami miatt Jézust meg akarták ölni. /Mt. 27:18 / 
13. Jézus mondta magáról: „ Én vagyok az út, az igazság és az …” / Jn. 14:6 / 
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