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Kovács Kálmán – Beköszöntő

Ahogy ezt a beköszöntőt írom, eszembe jutnak 
az első számok (ha érdekel,  akkor  a  szeretet-
langja.fw.hu-n  el  tudod  olvasni  őket).  Lapunk 
első  száma  2004.  novemberében  jelent  meg, 
ahol  Szabó  Sándor  pásztorral  beszélgettem a 
gyülekezet  megalakulásáról,  a  terveinkről.  A 
missziós  látásból  egy  részt  a  következő 
bekeretezett részben olvashatsz:
-Milyennek szeretnéd látni a gyülekezetet 5 év 
múlva és 10 év múlva?
-Megpróbálok  a  realitások  talaján  maradni. 
Megtanultam  Istennek  az  időzítéseit,  ebből 
kiindulva és az elmúlt  időszakban elhangzott 
próféciákra  támaszkodva  azt  várom,  hogy  a 
gyülekezet átmenjen egy erőteljes létszámbeli 
növekedésen.  Ehhez  még  a  felkészítés 
idejében levő új szolgálók növekednek fel, akik 
részben  itt  tértek  meg  és  telve  vannak  a 
Szentlélek  tűzével  azért  hogy 
szolgálhassanak,  illetve  olyanok,  akik  más 
felekezetektől  ideköltözéssel,  vagy  egyéb 
okokból  csatlakoztak  a  gyülekezethez  és 
bennük  van  egy  erőteljes  elhívás.  Ezek  az 
emberek  5  éven  belül  szolgálatba  állnak, 
ezáltal még inkább erősödik és gyarapszik a 
gyülekezet. Benne van a szívemben, hogy 10 
év múlva legalább egy gödöllői gyülekezetet, 
vagy  ha  Isten  akaratában  Gödöllő  helyett  a 
környező települések kapnak hangsúlyt, akkor 
a környező településeken legalább egy, de ha 
lehetséges  két  gyülekezet  plántálása. 
Természetesen  a  mi  gyülekezetünk  egy 
folyamatosan  erős  állapotban  lesz,  ami  által 
tud adni szolgálókat az új gyülekezeteknek. 

2007.  márciusában  már  látszik,  hogy  a 
gyülekezet egyértelműen a pásztor Istentől vett 
látásának pályáján mozog.
Isten  nem  változott  meg,  a  tervei  is 
változatlanok,  egy  dinamikus,  a  lelki 
ajándékokban mozgó, Jézus missziós parancsát 
teljesítő gyülekezetet szeretne látni. Adja az Úr, 
hogy  elhívásunkat  folyamatosan  megújulva  be 
tudjuk tölteni. Ámen.
Ezután  a  rövid  bevezető  után  fogadjátok 
szeretettel a 9. számát az újságunknak.

. Gergely László – Prófécia 2007-re

Dicsérjétek  és  hívjátok  a  Szent  Szellemet! 
Dicsőítsétek az én Názáreti  Szent Fiam nevét, 
tettét!  A  ti  dicséretetekben  ott  vagyok,  és  ott 
leszek veletek, és bennetek az idők végezetéig. 
Addig is végezzétek, teljesítsétek feladataitokat, 
amire  elhívattatok!  Az  én  Szent  fiam érettetek 
halt  meg,  mert  szeret  benneteket,  és  én  is 
szeretlek titeket! Soha ne csüggedjetek, mert a ti 
fáradságos nehéz utatok az én Királyi  Trónom 
elé  vezet!  A  ti  jutalmatok,  a  ti  örömötök 
beteljesülése itt van nálam, az én országomban. 
Amint megmondottam: ki keveset vetett keveset 
is arat majd. Ki pedig sokat vetett életében, az 
pedig bőséges aratásban részesül. Gyermekeim 
vagytok,  szeretett  féltett  gyermekeim,  ezért 
átsegítelek  benneteket  minden 
megpróbáltatáson.  Ne  féljetek,  ne  rettegjetek 
semmitől  sem,  mert  én  veletek  vagyok  és 
ellenségeiteket  lábaitok  zsámolyává  teszem. 
Sokan  elesnek  körülöttetek  a 
megpróbáltatásokban,  de  ti  talpon  maradtok, 
mert Jézus Szent Vére jelként  ragyog rajtatok. 
Ez a ragyogás elűzi a sötét erőket és védelmet, 
erőt  ad néktek.  Még több erőt  kaptok tőlem a 
kitartáshoz,  még  több  ajándékot  az 
elhívásotokhoz.  Ezért  tehát  ne  aludjatok,  ne 
restelkedjetek, hanem töltsétek be mindazt, amit 
elhívásotok  idején  rátok  bíztam,  mert  sem  a 
számonkérés, sem a jutalmazás nem marad el! 
Tisztítsátok  meg  teljesen  a  szíveteket, 
elméteket,  életeteket,  mert  én  csak  a  tiszta 
őszinte  szolgálatokban,  hálaadásokban 
gyönyörködöm. Nehéz idők jönnek e nemzetre! 
Meg lesznek  próbálva  kicsik,  és  nagyok  is.  Ti 
azonban  ne  a  láthatókra,  hanem  a 
feljebbvalókra,  a  mennyekben  lakozókra 
figyeljetek.  Azokra,  akik  már  megalapozták 
Krisztus  Evangéliumát,  akik  már  előkészítették 
az Eklézsia útját. Ők is végtelen nagy szeretettel 
gondolnak  rátok,  és  örömmel  figyelik  nagy 
buzgóságotokat.  Az  erős  elhatározás,  a 
bűnökkel  szembeni  ellenállás  a  megfelelő 
időben  megtermi  gyümölcsét.  A  világ  gúnyol, 
csúfol  nem  ért  benneteket.  Az  emberek  nem 
értik  meg viselkedéseiteket,  nem értik  sokszor 
kimondott  szavaitokat  sem!  Ne  figyeljetek  az 
ördög szájára, az ő hívására. Figyeljetek az én 
hívó szómra, és én mindig ott leszek veletek, és 
mindig  figyelem  a  tiszta  szívből  jövő 
imádságaitokat,  buzgó  könyörgéseiteket. 
Áldottak  vagytok  és  lesztek,  ha  mindig 
figyelmeztek arra, hogy mit mutat néktek az Én 
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Szellemem. Figyeljétek Őt, és ne kapkodjatok! Ti 
az én munkásaim,  katonáim,  őrállóim vagytok. 
Ez  az  idő  most  a  tiétek,  amit  Én  rendeltem 
néktek,  hogy  folytassátok  azt  a  munkát,  amit 
Jézus elkezdett az Ő idejében a földön. 

Zimáné, Vadócz Vera riportja – 
Babarczi Józsefné, Éva nénivel

Babarczi  Józsefné  Éva  nénivel  beszélgettem 
hangulatos  kis  lakásában  és  az  Őt  körülvevő 
kellemes környezetben.
Mikor  születtél  és  milyen  volt  a 
gyermekkorod?
1945.  december  2-án,  Püspökhatvanban. 
Hárman vagyunk testvérek, mindhárman lányok 
és én vagyok a legidősebb. 12 éves koromban 
meghalt az édesapám, ezért édesanyám elment 
dolgozni,  két  kisebb  testvérem gondozása  így 
rám maradt. Ági volt a legkisebb 9 hónapos, Őt 
iskola előtt vittem a bölcsődébe. Nagyon messze 
laktunk az iskolától, ami a katolikus templommal 
egy udvarban volt. A reggeli mise után értem az 
iskolához, gyakran bementem a templomba és 
nagyon jól éreztem magam ott. Sokszor nem is 
imádkoztam, jó volt megpihenni, csendben lenni 
Isten jelenlétében, s így menni iskolába. Ez egy 
kedves emlék nekem.
Ezután mi történt Veled?
1964-ben  végeztem  Vácon  a  kertészeti 
technikumban,  majd  Tiszatenyőre  kerültem 
gyakorlatra  és  ott  mentem  férjhez.  1972-ben 
jöttünk vissza Püspökhatvanba, majd Kistarcsán 
vettünk  telket  egy  kisházzal,  és  elkezdtünk 
építkezni.  Ekkor  már  megvolt  mindkét 
gyermekünk: Kata és Joci.  1972-től kb. öt évig 
otthon maradtam, bedolgozást   vállaltam. Nem 
jártam  el  otthonról,  ami  elszakított  a  világtól, 
emiatt  nehéz  volt  újra  munkába  állnom.  A 
Szilasmenti  Mgtsz.  pénzügyi  osztályára 
kerültem.  Bedolgoztam  magam,  és  nagyon 
megszerettem  a  munkámat.  Később  a  tsz. 
átalakult több kft-re, én a Szilas Food Kft-ben - 
ami a Váncza termékek gyártását vitte tovább – 
kaptam munkát. Innen is mentem nyugdíjba, hat 
éve.
 1991-ben  váltam  el,  és  akkor  költöztem 
Gödöllőre, ebbe a lakásba. 
Akkor még nem voltam hívő,  de hiszem, hogy 
ezt a lakást az Úr nekem tartogatta, mert olyan 
csodálatos módon jutottam hozzá.
Hogyan történt mindez?
Tavasszal  váltunk  el.  Ezt  a  lakást  májusban 
hirdették  meg.  Addig  már  több  lakást 
megnéztem,  de  ez  tetszett  a  legjobban. 
Városközpontban  van,  mégis  csendes  helyen. 
Nehezen jött össze rá a pénz, több érdeklődő is 

volt. Mondtam a tulajdonosnak, hogy nyugodtan 
adja el,  de Ő egészen augusztusig várt,  amíg 
összejött a pénz. Szeretek itt lakni és jól érzem 
itt magam. 
Hogyan találkoztál Istennel?
1994.  május  1-én  volt  Gödöllőn  egy 
evangelizáció  a  régi  pártházban.  Ezt  a  Peres 
utcai Evangéliumi Gyülekezet szervezte. Ahogy 
később  Gyöngyi  tesó  elmesélte  nekem,  kb. 
1000-1500 szórólapot hordtak szét, s én voltam 
az  egyetlen,  aki  elmentem  és  meg  is  tértem 
ezen  az  alkalmon.  Általános  iskolában  sok 
cigány  osztálytársam,  sőt  a  barátnőm  is  egy 
cigánylány  volt.  Ezen  az  evangelizáción  egy 
cigány tesó,  Berki  Rudi csodálatos bizonysága 
által  érintett  meg engem Isten.  Rudi elmondta, 
hogyan  tért  meg  a  családjuk  és,  hogyan 
gyógyultak meg- én azt mondtam, hogy nekem 
is  kell  ez  az  Isten.  1994  szeptemberében 
merítkeztem  be,  rendszeresen  jártam  a 
gyülekezetbe és nagyon jól éreztem ott magam. 
Együtt imádkoztunk Szabó Ágikával, Bagyinszki 
Gyöngyivel  és  Annamáriával  (férjével  a  bp-i 
CLC-t  vezetik).  Ezeket  az  imaalkalmakat 
sokszor  felelevenítjük  kedves  emlékként,  mert 
megtapasztaltuk  az  Úr  imameghallgatását  és 
csodáit.
Ezután mi történt Veled?
Eljött az idő, mikor már valami többre vágytam 
és  akartam  egyre  többet  Istenből,  Istentől, 
vágytam jobban  megismerni  Őt.  Farkas  Laura 
nagy  meglepetésünkre  elköszönt  a  mi  kis 
gyülekezetünktől  és  átment  Pécelre  a  Kármel 
Gyülibe. Szinte hetente hozta nekünk kazettán a 
tanításokat  és  elmondta  mennyire  más  és 
milyen  csodálatos  ott  a  dicsőítés.  Ágikával 
hűségesen hallgattuk a tanításokat, míg egyszer 
Laura  vette  a  bátorságot  és  meghívott  minket 
Pécelre - látogatóba. – csak egyszer gyertek el 
és tapasztaljátok meg Isten csodálatos jelenlétét 
- mondta. El is mentünk és valóban megéreztük 
Isten jelenlétéből azt a többet, amire vágytunk… 
És ott is ragadtunk Pécelen.  vasárnap délelőtt 
Istentisztelet,  délután  imaalkalom  volt  és  mi 
rendszeresen  ott  voltunk.  Igaz  Szabó  Sanyiék 
nagyon elkényeztettek  ,  mert  autóval  vittek és 
hoztak  minket.  Ebben  az  időben  még  sok 
problémám  volt  a  gerincemmel. 
Gerincferdülésem  volt,  gyermekkoromban 
gipszágyban  is  feküdtem,  de  ez  sem segített. 
Felnőttként egyre többet és jobban fájt a hátam, 
fájtak  a  visszeres  lábaim.  Hcs-n  többször 
imádkoztak  gyógyulásomért,  de  nem 
gyógyultam  meg,  nem  volt  hitem  hozzá. 
Emlékszem, egyszer rosszul léptem le a buszról, 
nagyon  megütöttem  a  bokám,  nagyon  fájt, 
feküdnöm  is  kellett.  Ekkor  már  nagyon 
megelégeltem a sok fájdalmat, szenvedést, hogy 
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itt is fáj, ott is fáj és egyre jobban. A következő 
hcs-n  már  én  kértem,  hogy  imádkozzanak 
gyógyulásomért, mert éreztem, és hittem, hogy 
meggyógyulok.  Dicsőség  az  Úrnak,  meg  is 
gyógyultam.  Nem  volt  többé  fájdalmam, 
egészséges  vagyok.  Múlt  évben  bizonyságot 
tettem  Barnabásnak  erről  a  csodálatos 
gyógyulásról,  s  pár  nap  múlva  éreztem,  hogy 
begyulladt a visszerem, fájt a derekam, jöttek a 
tünetek. Megpróbált a Sátán megkísérteni, és ez 
tartott is két napig, mire felismertem a kísértést 
és ellene álltam. Megvallottam, hogy én Jézus 
Krisztus sebeiben meggyógyultam, egészséges 
vagyok és neked, Sátán nincs jogod és nem is 
engedem  meg  neked,  hogy  gyötörjél,  az  Úr 
Jézus nevében távozz tőlem.(Álljatok ellene az 
Ördögnek és elfut tőletek. - Jak 4:7). Dicsőség 
az  Úrnak,  én  azóta  is  egészségesen, 
fájdalommentesen élem az életem.
Hogyan  sikerült  megbocsátanod  a  volt 
férjednek?
Nagyon  kegyelmes  volt  hozzám   Isten,  nem 
rokkantam bele a válásba. Nagyon hálás vagyok 
ezért  Istennek,  mindig  megtartott,  nem 
csüggedtem  el,  nem  szitkozódtam,  és  nem 
vádaskodtam. Több mint egy évig imádkoztam, 
hogy teljes szívből, igazán meg tudjak bocsátani 
a  volt  férjemnek.  Amit  kértem  Istentől, 
megkaptam,  csodálatos  volt,  ahogy  elvégezte 
bennem. Kaptam megbocsátó szívet  és egy új 
szeretetet, elfogadást a volt férjem iránt. 
Ha  valóban  megbocsátunk,  az  emlékek  bár 
megmaradnak,  de  nem  fájnak.  Szorongás, 
fájdalom nélkül  tudok  beszélni  a  házasságban 
élt  27 év emlékeiről,  nehézségeiről,  örömökről, 
fájdalmakról  mások  épülésére.  Nincs  fájó 
emlékem - úgy gondolom – azért, mert teljes a 
megbocsátás és elfogadás bennem Istentől.
Sosem érezted azt, hogy Isten tartogat neked 
még társat?
Nem. Kedves Pásztorom sokszor elmondta, ne 
légy  olyan  biztos  ebben,  mert  kaphatsz  még 
Istentől egy jó férjet. És ekkor úgy éreztem, hogy 
ezért  imádkoznom  kell.  Nagyon  meg  kellett 
harcolnom,  hogy  ki  tudjam  mondani:  Uram! 
Legyen  meg  a  Te  akaratod,  de  én  köszönöm 
nem kérek társat. Hálás vagyok az Úrnak hogy 
meghallgatta a kérésemet.
A gyülekezet aktív tagjai a fiad és családja, 
ők hogyan tértek meg?
Az ő megtérésüket hat éves odaszánt ima előzte 
meg.  A  Menny  kapuja,  és  Pokol  lángjai 
színdarabon tért meg Edit és Joci. Nagyon hálás 
vagyok Istennek, hogy együtt szólította meg, és 
hívta  el  őket,  és  nem  felemás  igában 
küszködnek. Mindhárom unokám is megtért és 
rendszeresen járnak gyülekezetbe.

A szolgálat területén igen aktív vagy. Hogyan 
indult ez?
Amikor  még  kevesen  voltunk  a  gyülekezetbe, 
mindenki  csinált  mindent.  Én  nagyon  szeretek 
sütni-főzni, már az első vendéglátáskor nemcsak 
szendvicsek,  hanem  hidegtálak  is  készültek. 
Mindezeket  szerettem  egyedül  elkészíteni,  és 
2002.  03.  17-én  amerikai  szolgáló  testvérek 
érkeztek,  és  sokaknak  prófétáltak,  nekem  ezt 
„Te jó példa vagy abban, hogyan kell szolgálni, 
most  azt  kérem,  tanítsd  meg  a  nálad 
fiatalabbakat. Szemeidben ott van az elszántság 
és a megértés.” Megértettem, hogy nem kell ezt 
nekem egyedül csinálnom, és ezután szeretettel 
bevontam a tesókat  ebbe a  munkába. Már  az 
alapító  Istentiszteletre  való  készülődésbe  is 
bevontam  Vincze  Marikát,  Rózsát,  és  Ágikát. 
Hatvan meghívott vendégnek kellett hidegtálakat 
készítenünk,  és  valóban  jól  tudtunk  együtt 
dolgozni,  kiegészítve  egymást.  Meghívott 
vendégeken  kívül  még  nagyon  sokan  eljöttek, 
erre  az  alkalomra.  Amikor  vége  lett  az 
Istentiszteletnek,  Pásztorunk  minden  jelenlevő 
vendéget  meghívott  a  szeretetvendégségre. 
Kétségbe estünk,  hogy most mi lesz,  mert  kb. 
100  ember  érkezett  fel  az  ebédlőbe. 
Imádkoztunk, imádkoztunk, és az Úr csodát tett, 
megszaporította az ételt,  mindenki  jól  lakott  és 
még maradt is. Dicsőség az Úrnak.
Felkent lelkigondozó vagy, foglalkoztál e már 
hamarabb is a testvérekkel?
Igen. Nagyon jól esik, hogy őszinték, kértek és 
kérnek segítséget a tesók. Igyekszem segíteni, 
jó  tanáccsal,  bátorítással,  de  igazán  az 
imaközbenjárást  tartom  a  leghelyesebb  és 
legjobb segítségnek.
Van-e valami jövőbeli terved?
Most  különösebben  nincs,  nyugalmat, 
békességet kérek Istentől öregségemre.
Kívánom  neked,  hogy  sokáig  megőrizd 
fiatalos  lendületedet,  kitartásodat!  Az  Úr 
tartson meg sokáig erőben, egészségben!

Babarczi Viktor – Szolgálhatja-e a 
keresztény rockzene Isten dicsőségét?

    Amikor megalakultak az első keresztény rock 
zenekarok,  rengeteg  szúrós  tekintettel  és 
nemtetszés  nyilvánítással  találták  szembe 
magukat.  A keresztényeknek ezek  a  zenék  túl 
hangosak  és  agresszívek  voltak. 
Megjelenésükkel,  fiatalos  lendületükkel 
szembeálltak  Isten  „szigorú  tanításaival”.  De 
ennek ellenére sorra alakultak meg a keresztény 
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Rock,  Metal,  Punk,  Hardcore  zenét  játszó 
zenekarok.  Úgy  látszik  a  történelem  önmagát 
ismétli  és  most  is  akadnak  sokan  akik  nem 
értenek egyet ezekkel a zenékkel..
    Ezek a zenekarok tiszteletet érdemelnek, mert 
az  erősen  lázadó,  Istent  tagadó  fiatalok  előtt 
felvállalják  a  hitüket  és  Isten  evangéliumát. 
Rengeteg ember tért már meg ezen zenekarok 
hatására.  Sokan  vannak  olyanok  akiket  egy 
hagyományos  istentisztelet  vagy  evangélizáció 
nem fog meg, de ezek az együttesek elmennek 
közéjük  és  a  fiatalok  stílusával  mondják  el  az 
örömhírt.  A  „világi”  fiatalok  úgy  képzelik  el  a 
keresztényeket mint valami     
„áhítatoskodó  hajlongókat”  de  ha  elmegy 
közéjük egy keró zenekar akkor meglátják, hogy 
nekik  is  hosszú  a  hajuk,  feketébe  vannak  és 
ugyanolyan jól érzik magukat mint ők. Jó dolog, 
hogy a Sátán egyik fő fegyverét  sikerült  maga 
ellen fordítani.  
   Ezért  kell  hogy  a  keresztény  zenekarok 
elmondják nekik a zenén keresztül az örömhírt, 
mert ennek hatalmas ereje van ha a közönség 
felnéz rájuk. Mindemellett még sokan mondják, 
hogy jó de csakis a világiaknak szóljanak ezek a 
zenék,  de  a  keresztények  semmi  esetre  se 
hallgassanak ilyet. Szerintem igen,  mert ezek a 
számok szolnak azokról  a problémákról  is  ami 
bizony a hívő emberek életében is előfordulnak: 
Szeretetlenség,  meg  nem  bocsátás,  önzés, 
ellenségeskedés,  kételkedés,  depresszió,  és 
arról hogyan lehet ezekből megszabadulni.
    Az  együttesekben  szép  számmal 
megtalálhatók:  pásztorok  családapák  (anyák), 
dicsőítés  vezetők,  és  gyülekezeti  szolgálók. 
Isten  ezek  alapján  azt  mutatta,  hogy  a 
keresztény rock szolgálhatja Isten dicsőségét.
    Végszó:  Először  szerintem  mindenki 
hallgasson meg pár ilyen zenét, nézzen be egy 
koncertre és csakis azután alkosson véleményt, 
hogy megnézte a dolgok másik oldalát is..

Babarczi Edit – Én kételkedtem, Isten 
nem

  Örültem, mikor pár héttel ezelőtt Viktor (fiam) 
azzal állt elém, „ Szeretnék írni a gyüli újságba a 
keresztény rockzenéről.” Az elkövetkező időben 
többször  bátorítottam Őt,  láttam a  lelkesedése 
mellett milyen nehezen kezd hozzá.
Mikor  Viktor  megosztotta  velem  ezt  az 
elképzelését,  szívembe  jött  a  vágy,  hogy 
megosszam veletek  személyes  bizonyságomat 
mint szülő s mint Isten gyermeke  a keresztény 
rockzenéhez való viszonyulásomat.
            Picit  a  kezdetekhez  szeretnék 
visszamenni.  7  éve  mikor  -férjemmel  együtt- 

megtértem és elkezdtünk Pécelre Istentiszteleti 
alkalmakra  járni  -  többször  tettünk  erről  már 
bizonyságot- csak az Istentiszelet második felén 
vettünk  részt  mivel  számunkra  nehéz  volt 
elfogadni  a  dicsőítésnek  ezt  a  formáját.(  dob, 
gitár,  szinti  stb.)  Túl  nagy  szabadságot  láttam 
benne és úgy gondoltam Isten nem enged meg 
ilyen  tág határokat.   Hálás  vagyok  Atyánknak, 
hogy  végigvezetett  minket  ezen  és  hamar 
megmutatta az igazságot. 
         Mit mond Ő erről?  „A„Dicsérjétek nevét 
körtáncot  járva,  énekeljetek  neki  dob  és 
hárfakísérettel!” Zsolt.   149/3
         Mikor hangosan szóltak a harsonák, a  
cintányérok  és  a  hangszerek,  és  dicsérték  az 
Urat,  
         mert Ő jó és örökké tart szeretete, … az Úr 
dicsősége betöltötte az Isten házát.”       2Krón.  
5/13
 Ha Isten igéjében ezt  mondja,  akkor  én sem 
gondolhatom másként.
   Szerettem  volna  erről  egy  kicsit  beszélni 
mielőtt  a fő témáról  írnék,  hiszen mindannyian 
más  háttérrel  vagyunk,  és  másképp 
gondolkozhattunk-  gondolkozhatunk  dolgokról. 
Nem minden került  elsőre a helyére,  – s talán 
még  most  sincs  -  de  azt  tudom  és 
megtapasztaltam, ha Istennek nagyobb teret 
engedek  abban,  hogy  megmutassa  az  Ő 
igazságát  ,  kitágítsa/átformálja  az  én 
gondolkodásomat,…és  az  Ő  szemével 
lássam  a  dolgokat,  akkor  egyre  nagyobb 
szabadságot élhetek meg. Ez számomra azt is 
jelenti, hogy „… mindent vizsgáljatok meg: a jót 
tartsátok  meg,  a  gonosz  minden  fajtájától  
tartózkodjatok.” 1 Tessz. 5/21
   Keresztény  rockzenével   mint  szülő 
találkoztam először  és  ilyen  helyzetben  kellett 
felvállalni  a  döntést,  hogy  milyen  módon, 
mértékben  engedjük  meg  gyermekünknek-
(keinknek) ennek a zenei stílusnak a hallgatását. 
Rock  hallatán,  láttam  magam  előtt  üvöltöző, 
hosszú  hajú,  mikrofont  magában-,  állvánnyal 
együtt  dobáló,  ennek az irányzatnak megfelelő 
öltözetben,  a  színpadon  ide-oda  ugráló 
zenekart,  s  a  színpad  előtt  fiatalokat  ahogy 
„őrjöngve”  ugrándoznak,  kiabálnak.  Ezek  után 
szolgálhatja-e  a  rockzene  Isten  dicsőségét, 
hirdetheti-e az evangéliumot?                              
   Sok kérdés volt, és még ma is van bennem, de 
a szülői felelősség mellett –mint már említettem- 
szerettem volna, ha ez mint Isten gyermekeként 
is  helyére  kerül  bennem.  Istentől  vártam 
kérdéseimre a választ. Nem volt könnyű mindig 
meghallani Isten igazságát, mert a rockzenéről –
ezen belül is többféle irányzat képviselteti magát 
–  „világi”  ismereteim  befolyásoltak.  Ítélkezés 
nem  volt  bennem,  de  nehezen  tudtam 
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elképzelni,  hogy  Isten  lenéz  a  mennyből  és 
gyönyörködik benne.
Akár  esztek  tehát,  akár  isztok,  bármi  mást 
cselekesztek,  mindent  Isten  dicsőségére 
tegyetek!  Megütközésre  ne  adjatok  okot…”  1  
Kor. 10/31  
   Ha Isten ezt mondja én nem mondhatom, hogy 
a  keresztény  rockzenét  nem  lehet  Isten 
dicsőségére  játszani,  hallgatni.  Őszintén 
szeretném  elmondani,  hogy  még  ezzel  nem 
tudott Isten „meggyőzni” teljesen, hiszen ott van 
a  viselkedés,  öltözet  ami  ehhez  a  stílushoz 
„tartozik”  Ezen  a  területen  nagyon  sok 
segítséget  kaptam  Istentől,  amelyek  irányt 
mutattak  számomra!   Isten  az  aki  vizsgálja  a 
szíveket a viselkedés és öltözködés területén is. 
A halálnak és elmúlásnak helye is az Úr előtt  
van,  mennyivel  inkább  az  ember  szíve!  Péld. 
15/11  
Csak az Úr ad bölcsességet,  szájából  ismeret 
és értelem származik.Péld. 2/6 
A kép amit  láttam –  az  elején  -  magam előtt, 
egyre inkább átformálódott, kifinomodott! 
  Első zenei összeállítást  kb.4 éve „szereztük 
be”  péceli  fiataloktól  és  kb  ugyanebben  az 
időben kapott  Viktor  Saska  Dávidtól  egy kazit. 
Idővel  mi magunk próbáltunk válogatni a hazai 
piacon  forgalomban  lévő  felvételek  közül. 
Szívesen  válogattunk  volna  magyar  előadók 
felvételeiből,  de  sajnos  igen  kevés  előadót 
találtunk.  
   Számomra nagyon jó bizonyság a 2006 08. 
30.-án  Trafó  clubban  megtartott  Részletkérdés 
rock koncert. Már az előkészületekben jó volt a 
fiatalokkal együtt szórólapozni, különösen mikor 
a  család  mid  az  5  tagja  együtt  tudott  részt 
vállalni  ebben  a  szolgálatban.  Pár  héttel  a 
koncert előtt cd-ről ismerkedhettünk a dalaikkal. 
   A koncert felépítésében rendkívüli volt. Az első 
számokban  nem  mondták  ki  Isten  nevét, 
tartalmában  „lelki”  dolgokról  és  erkölcsi 
értékekről  énekeltek.  Majd  mikor  a  fiatalok 
feloldódtak s érezhetően elfogadták az együttest 
s  ezt  az  előadói  stílust,  előtérbe  került  és 
uralkodott a dalok szövegében Jézus Krisztus . 
Az Ő evangéliuma, imádata, s némely dal  egy 
az  egyben  megvallás  Jézus  dicsőségéről, 
hatalmáról.  (Több  elhangzott  dal  az 
istentiszteleti  alkalmakon  is  énekelt  dics.ének 
rock.zen.  hangszereléssel.)  Erőteljesen 
megtapasztalhattuk a Szent Szellem jelenlétét.   
   Legnagyobb Örömömre nővérem is ott volt a 
koncerten és egyet értett azzal, hogy egy ilyen 
koncert  nagyon  jó  eszköz  a  fiatalok 
megszólítására és az evangélium hirdetésére. S 
ne  feledkezzünk  meg  arról  sem,  hogy  olyan 
helyen lett erőteljesen kihirdetve Jézus Krisztus 

neve,  ahova tálán ilyen „  eszköz ”  nélkül  nem 
tudtunk volna bejutni.
   Legyen  áldott  a  Mi  Urunk  mindazért  amit 
elvégez  bennünk,  és  még  elfog  végezni 
mindannyiunk életében! 

Szeretnék  egy  elérhetőségi  -  internet  címet  - 
segítségként  megadni  ,  ahol  NEM  CSAK 
keresztény  rock.  együttesekkel,  hanem kb.  60 
hazai  zenekarral, dics. csapattal ismerkedhettek 
meg. 
www.keresztényrock.hu

Pál András – A dicsőítésről

Sziasztok!  Isten  a  szívemre  helyezte 
mostanában  a  dicsőítést,  persze  nagyban 
"nyomulok"  ott  a  doboknál,  és  "kiélhetem" 
magam (hi...bocsi:-), de most nem erről van szó. 
Isten arra mutatott rá, hogy nem árt ha tisztában 
vagyunk néhány dologgal a dicsőítéssel,  és az 
imádattal  kapcsolatban.  Használtam  néhány 
forrást,  meg  persze  a  Bibliát  (ami  a  legjobb 
forrás ugye), de azért sok saját gondolat is van 
közte.  Remélem  hogy  egy  kicsit  máshogy 
fogunk a dicsőítésre nézni ezek után. Először is 
egy  hatalmas  prófécia  az  apcselből  így 
kezdésnek:  "Aztán  majd  visszatérek  és 
újjáépítem Dávid sátorát, amely összedőlt. Újra 
fölépítem azt a romokból és helyreállítom, hogy 
az  Izraelen  kívüli  népek  is  keressék  az  Urat, 
minden nem zsidó ember is, aki az én nevemet 
viseli. Így szól az Úr, aki meg is teszi mindazt, 
amit öröktől fogva elhatározott és megmondott" 
(Apcsel 15:15-18) Ez zajlik most az egyházban, 
és  ez  történik  világszerte.  Isten  helyreállítja 
Dávid leomlott sátorát, a dicsőítést és ebben 
a  nem  mindennapi  műveletben  minket  is 
használni  akar!  Nem  árt  tudni  azt  hogy  a 
dicsőítés  nem  egy  "kis  bemelegítés"  a 
prédikáció  előtt.  Sokkal  több  mint  puszta 
énekelgetés  és  zenélgetés.  A szívünkből  jövő 
hálát,  örömöt  továbbítjuk Istennek  a  mennybe, 
amit  Ő  jó  illatú  áldozatként  fogad(de  erről 
később...) Megvalljuk azt, hogy Ő az Úr, és rajta 
kívül  nincs  más.  Kimondjuk,  kikiáltjuk, 
kiénekeljük Neki, egymásnak és a szellemvilág 
felé  is.  Roppant  fontos  a  dicsőítés.  Szerintem 
sokan tudjátok ezeket  az igazságokat,  de nem 
árt  senkinek  ha  átismételjük,  mégpedig  azért, 
hogy teljesen megrögzüljön:  -most  egy szintén 
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fontos oda-vissza cuccról írok, ami nem igazán 
működik  a  másik  nélkül:  tudjuk  hogy  az  Atya 
igazi  imádókat  keres.  Na  most  akkor  tudod 
igazán  imádni  az  Atyát,  ha  meg  van  vele  a 
mindennapi  kapcsolatod.  A  dicsőítés  viszont 
segít az Atyával való bensőségesebb kapcsolat 
kialakításában,  és  így  Istennek  örömet 
okozhatunk  őszinte  imádatunkkal.  Tehát  minél 
inkább  dicséred  Őt  szabad akaratodból,  annál 
könnyebb  lesz  Vele  beszélgetned,  és  ha  már 
Istennel beszélgetsz, könnyebb lesz Neki hálát 
adni.  Meg  lehet  nézni  azokat  a  tesókat,  akik 
tudják dicsérni Istent úgy igazán. Ez nem azért 
van,  mert  ők megjátsszák magukat (ilyet  soha 
ne csináljunk!), hanem mert ők már felismerték 
ezt,  és  működik  az  életükben.  Ez  nagyon  jó 
dolog. Kapcsolódjunk bele mi is ebbe a körbe. 
Hiszen Isten alig várja hogy a Földről  felszálló 
hálaadásban  megfürödhessen,  és  nagyra 
értékeli erőfeszítéseinket. Itt a Földön ezekben a 
gonosz  időkben,  ebben  a  szellemi 
sötétségben,különféle  megpróbáltatások  között, 
nagyon  értékes  dolog  az  igazi  imádat.  Az 
imádat  az,  amikor az ember szíve,  lelke és 
benne minden hódol Isten szelleme előtt, és 
összekapcsolódik  vele. Mikor  Istent 
imádjuk,akkor  Ő  felmagasztaltatik,  jelenlétében 
pedig  a  problémáink  összemennek.  Ha  képes 
vagy magad átadni imádatnak, a dicséretnek és 
tudod  ezt  teljes  szívből  tenni,  akkor  eltűnik 
belőled a félelem, az önbizalomhiány és minden 
negatív  dolog,  mert  ezek  nem  Istentől 
származnak.  Ilyenkor  összemennek,  sőt 
eltűnnek a problémák és csak akkor tűnnek fel 
ismét, ha leveszed a szemed Istenről, ha ismét a 
problémáidra tekintesz. Minél többet nézel rájuk, 
annál  nagyobbak  lesznek.  de  ne  így  tegyünk! 
Jusson  eszünkbe mit  mond erről  az  Úr:  "Mert 
nem  a  szolgaság  lelkét  kaptátok,  hogy  ismét 
féljetek,  hanem a fiúság lelkét  kaptátok....."Fel 
kell adnunk a büszkeségünket és tudatosan 
meg  kell  aláznunk  magunkat  Őelőtte,  csak 
így  tud  felemelkedni  és  munkát  végezni 
bennünk. Írok  egy  kicsit  a  dicséretről  is.  A 
dicséret  egy  hadüzenet  az  ellenségnek. 
Hadüzenet, egy győzelmi kiáltás a gonosz felé, 
egy erőteljes megvallás, hogy "nagyobb az aki 
bennünk  van,  mint  aki  a  világban  van".  Más 
hívőkkel  való  dicsőítés  felszabadítja  azt  a 
kirobbanó hitet, amely elijeszti  az ellenséget. A 
sátán nagyon fél  ettől.  Most  pedig megnézzük 
azt, hogy mit vár tőlünk Isten napjainkban, mi az 
amit tudunk neki adni és mi az amit már nem vár 
el tőlünk. Az ószövetségben a zsidók különböző 
állatokat áldoztak Istennek de nekünk már nem 
kell  ezt  megtennünk.  Miért?  "Mert  egyetlen 
áldozattal  örökre  tökéletessé  tette  a 
megszentelteket"  (Zsidó10:14)  Ez  Jézus 

Krisztus  kereszthalála,  amely  egyszer  s 
mindenkorra  elég  áldozat,mert  Ő  tökéletes, 
bűntelen,szeplőtlen volt. "Mert nincs különbség: 
mindenki  vétkezett,és  híjával  van  az  Isten 
dicsőségének.  Ezért  Isten  ingyen  igazítja  meg 
őket  kegyelemből,  miután  megváltotta  őket  a 
Krisztus  Jézus  által.  Mert  Isten  őt  rendelte 
engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében 
hisznek,  hogy  igazságát  megmutassa."  (Róma 
3:23-26)  Tehát  mit  kell  tennünk  nekünk 
újszövetségi  hívőknek?  Figyelni  Istenre, 
kapcsolatban  lenni  vele,  megtenni  azt  amit  
kér  tőlünk(engedelmesség!!)  és dicsérni  Őt. 
Ezeket  kell  megtennünk  és  csodákat  fogunk 
látni,  áldásokat  áraszt  ránk  és  földöntúli 
örömmel  tölt  be.  Az  1  Sámuel  15:22-ben  azt 
mondja  Sámuel  Saul  királynak:Talán ugyanúgy 
tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint 
az  engedelmesség  az  Úr  szava  iránt?  Bizony 
többet ér az engedelmesség az áldozatnál és a 
szófogadás a kosok kövérjénél." (Zsidó 10:8-9) 
"Áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való 
áldozatot nem akartál nem is kedveltél. De aztán 
így  szólt:  Ímé  itt  vagyok  hogy  teljesítsem  az 
akaratodat." Az újszövetségben és napjainkban 
az  áldozat  nem  más  mint  az  Istennek  való 
engedelmesség.  Én  pedig  úgy  gondolom,hogy 
az  engedelmesség  mellett  a  dicséret  és  az 
imádat az, amit tudunk adni Mennyei Atyánknak. 
Ezt  tudjuk  az  oltárhoz  vinni  (szellemi 
értelemben) és ez nagyon kedves Isten előtt. Ez 
az amit adhatunk neki, a Seregek Urának. A Te 
személyes  imádatodat  csak  Te  tudod  adni 
nyilván,  de  hidd  el  hogy  ez  fontos  Istennek. 
Kérdés hogy mennyire tudsz hálát adni azokért 
a  dolgokért,  amiket  az  életedben  cselekszik. 
Akár  jók,akár  kevésbé  jók  ezek  (lásd:Pál,és 
Silás  óriási  nyomások  között,  bilincsbe  verve, 
szenvedve  is  képes  volt  dicsérni  Istent,  és  Ő 
válaszul  megszabadította  őket)  A  nehéz 
helyzetben  történő  hálaadásnak  még  nagyobb 
az  értéke,  mert  ez  ugye  sokkal  húzósabb. 
Ilyenkor  nem  könnyű  hálát  adni,  de  ezt  úgy 
megáldja az Úr, hogy elképzelni sem tudod. Azt 
hiszem ez  egy  csodálatos  dolog,  ha  ezt  meg 
tudjuk  tenni.  Szóval  lássátok  meg,  hogy  az 
őszinte dicséret egy kulcs, mely nagyon sok ajtót 
ki tud nyitni és itt nem a zenén van a hangsúly. A 
zene  csak  segít.  Imádni  az  Urat  és  dicsérni 
otthon is lehet, sőt bárhol. Engedelmeskednünk 
pedig azért kell, mert Jézus is ezt mondta:"Miért 
mondjátok  nekem:Uram,Uram,ha  nem  teszitek 
amit  mondok?"  Engem  ez  a  mondat  nagyon 
szíven  ütött.  Gondolkozzatok  el  rajta!  Jobban 
tesszük ha engedelmeskedünk Istennek, hiszen 
így magunkkal  teszünk jót  és azt  hiszem nem 
nagyon  akarunk  kimaradni  az  áldásokból.  Sok 
hívő  csak  tartja  a  markát  és  értetlenkedve 
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kérdezi(vádolja) Istent, hogy ő miért marad ki az 
áldásokból? Miért nem látszik az ő életén az Úr 
dicsősége? Vicces, nem? Sajnos pont nem az, 
hanem  szomorú  tény.  Isten  számára  nem 
okoznak  meglepetést  az  összejöveteleken 
elhangzó  bizonyságtételek,  igehirdetések, 
tanítások,  hiszen  ezek  jó  esetben  mind  tőle 
származnak.  Ha  ezeket  cselekedjük,  akkor 
engedelmeskedünk  neki  és  ennek  így  is  kell 
lennie.  Az igazi dicsőítés és imádat viszont  a 
szívből jön. Csak a Szent Szellem által tudjuk 
Őt imádni, isteni segítség nélkül ez sem menne, 
de beleadhatjuk szívünk teljes háláját, tiszteletét, 
hódolatát.  Ez  nagyon  értékes  az  Atya  előtt. 
Amikor Mária megkente Jézus lábát a drága és 
illatos  olajjal,  akkor  is  ez  történt.  Félre  ne 
értsetek, nem leírom a többi szolgálatot, hanem 
csak  próbálom érzékeltetni  azt  hogy  mennyire 
fontos  is  a  dicsőítés.  Az  igehirdetést,  tanítást, 
prédikációt,  evangelizációt és a bizonyságtételt 
nem  kell  ecsetelnem  nektek  hogy  mennyire 
fontos,  hisz  jól  tudjuk  mindannyian.  Ezek  által 
épül  ami  szellemünk, így növekszik a hitünk a 
másik  hite  által,  így  nyer  meg  az  Úr  rajtunk 
keresztül  embereket  az  örök  életre.  Ezekkel  a 
szolgálatokkal  épül  fel  az  Istentisztelet  rendje. 
Ezekkel  a  dolgokkal  a  vezetőink  is  tisztában 
vannak  és  adjunk  hálát  értük  mindig  mert 
hiszem hogy jó irányba vezetnek bennünket és 
arra tartunk amerre Isten is akarja. A különböző 
szolgálatok  egyformán  fontosak.  A  test  is  a 
végtagokból áll össze és mire is menne a szem 
egymagában? Vagy a test kezek nélkül? Tudjuk 
hogy minden szolgálati terület és mi magunk is 
szintén  egyformán  fontosak  vagyunk  Isten 
számára.  Próbáljuk  meg  tehát  ilyen  szemmel 
nézni  a  dicséretet,és  adjuk  meg  a  dicsőséget 
annak  aki  megérdemli,és  aki  állandó,aki  volt, 
van és mindig is lesz!!!! Ámen

Barna János – Szikrák

Megláttuk a fénylő csillagot

Megláttuk a fénylő csillagot
Amely szívünkben ragyog.
Megismertünk téged, Jézus
Te vagy a mi Királyunk!

Neked élünk, és téged imádunk

Te vagy a mi Királyunk.
Jöjj el hozzánk,
Nagyon várunk!

Ha választanod kell

Ha választanod kell
Isten és ember között
Ha emberben bízol csalatkozol
Bízzál Istenben
Benne még nem csalódott
Senki sem!

Ne várj emberektől dicsőséget,
Ne fuvalkodjon fel a szíved!
Mert Isten az, aki
Megítél téged,
És ő tudja, mire van
Szükséged!

A Megváltóm él!

A Megváltó, él,
Él a szívemben
Én Istenem eljött értem.

Ő most is él
Ő ma is valóság
Sok ember szívében
Lett valóság.

Temesd el

Szabadulj meg a múlt szeplőitől
A bűneidet vesd ki a lelkedből!
Mondd ki bátran,
Hogy így már nem mehet
Ez az élet a kárhoztatáshoz vezet.

Én is így tettem,
Kaptam egy másik életet.
Megrendeztem a saját
Temetésemet.

Megismertem valakit,
Nincs hozzá fogható!
Ő Jézus krisztus,
A Megváltó!

Temesd el a régi életed
Mondd ki bátran, hogy
Így már nem mehet
Egyetlen és a helyes út
Amely Jézushoz vezet!
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Pál Anikó – Mese

A medve és a vándorok
Két jó barát úgy határozott, hogy együtt indulnak 
világot  látni.  Ahogy  mentek  át  a  hegyen  egy 
hatalmas medve támadt rájuk.
-Jaj! Segítség! -kiáltoztak kétségbeesetten.
A sovány vándor egykettőre fenn termett a fán, 
ám  barátja,  aki  kövér  volt,  nem  tudott 
felkapaszkodni.
-Hallod-e, nyújtsd a kezed és húzz fel-könyörgött 
a kövér vándor.
-Hogyis  ne!  Olyan kövér  vagy,  hogy  engem is 
magaddal  rántanál,  s  mindkettőnket  felfalna  a 
medve  –  válaszolta  a  soványabbik  vándor, 
miközben egyre feljebb mászott.
A medve már majdnem utolérte a kövér embert, 
fogait  vicsorította.  Ám  ekkor  hirtelen  a  kövér 
ember  a  földre  vetette  magát  és  elterült 
mozdulatlanul.
-Úgy  tudom,  a  medve  sohasem  támad  halott 
emberre. Halottnak tetetem hát magam-gondolta 
a vándor.
Mozdulatlanul  feküdt  a  földön,  mint  aki  halott, 
miközben a medve hatalmas orrával egyre csak 
szaglászta.
Egyszer  csak  a  medve  sarkon  fordult,  s 
elballagott,  mert  azt  gondolta,  hogy  a  vándor 
valóban halott.
A sovány vándor lemászott a fáról és így szólt a 
kövér barátjához:
-Nagy szerencséd, hogy olcsón megúsztad! Mi 
történhetett,  hogy  a  medve  ilyen  könnyen 
lemondott  rólad?  Úgy  láttam,  mintha  súgott 
volna  valamit!  Mit  mondott  neked? 
-kíváncsiskodott a soványabbik vándor.
-Azt  mondta,  máskor  el  ne  induljak  olyan 
emberrel, aki csak magára gondol és nem segít 
a  bajba  jutott  barátján.  Mert  szükségben 
ismerszik meg a jó barát – ezzel a kövér vándor 
egyedül folytatta az útját.

TANULSÁG: Az önző ember, aki  csak magára 
gondol, barátok nélkül marad.

A pénz
A pénz olyan mint a trágya: ha hagyod, hogy fel-
halmozódjon,  akkor  elkezd  bűzleni,  de  ha 
széthordod,  akkor  segít  a  dolgok 
növekedésében.
 
A szokás
Állandó  társad  vagyok,  a  legnagyobb  segítőd, 
vagy a legnehezebb koloncod. Előre mozdítalak, 
vagy  visszafoglak.  A  te  parancsodra  várok.  A 
dolgaid felét  rám bízhatod,  én pedig  gyorsan és 

pontosan  elvégzem.  Könnyen  kezelhető  vagyok, 
de  szigorúan  kell  bánni  velem.  Mutasd  meg 
nekem, hogy pontosan mit kell tennem, és néhány 
lecke után már automatikusan elvégzem. A nagy 
embereket én tettem naggyá. A sikerteleneket én 
buktattam  el.  Bár  nem  vagyok  gép,  de  annak 
pontosságával  dolgozom,  hozzátéve  egy  ember 
intelligenciáját. Használhatsz engem a profit vagy 
a bukás érdekében is – nekem teljesen mindegy. 
Foglalkozz velem, taníts be, légy velem határozott 
és  lábaid  elé  helyezem  a  világot.  De  ha  lazán 
bánsz  velem,  akkor  tönkreteszlek.  Hogy  ki 
vagyok? A SZOKÁS!

Pál Anikó – Keresztrejtvény

Kedves Rejtvényt Kedvelő Testvérem!

Te  is  szeretnél  jólétben,  egészségben  élni, 
kedvességet  kapni  embertársadtól,  jóindulatot 
Istentől, gyógyulást, békés pihenést, áldást?
Tudtad,  hogy  Isten  terve,  hogy  mindezekben 
részünk  legyen,  életünk  legyen  és  bőségben 
éljünk már itt a földön?
Ha szeretnéd megtudni,  mit  tanácsol Istenünk, 
hogy ezek megvalósulhassanak az életünkben, 
akkor gyere, lapozzuk fel Salamon király (Dávid 
fia) bölcs mondásait tartalmazó könyvét.
Keresd meg a párokat, és kösd össze! 
Az  utána  következő  kifestőt  pedig  a  kisebb 
gyerekek színezhetik ki.
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1. Szeretet és hűség ne hagyjon el! (3:3-4.) R Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem édesen 
alszol.

2. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, 
kerüld a rosszat! (3:7-8.)

A Maga is felüdül. 

3. Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedel-
med legjavából! (3:9-10.)

A Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél 
és embereknél. 

4. Okos és megfontolt légy! (3:21-24.) Z Gyógyulás lesz ez testednek és felüdülés csont-
jaidnak. 

5. Aki mást felüdít (11:25.) Ú Bőségesen megtelnek csűreid.
6. A szorgalmasak (12:24.) T Uralkodni fognak. 
7. Aki aggódik szívében (12:25.) L Rothasztja a csontokat.
8. Aki vigyáz a szájára (13:3.) T Megszépíti az arcot.
9. Az indulat (14:30.) E Levertté lesz.
10. Az örvendező szív (15:13.) O Megtartja életét.
11. A jókedvűnek (15:15.) D Nem fog szűkölködni.
12. Bízd az Úrra dolgaidat (16:3.) A Dicsőség
13. Aki alázatos (18:12.) A Mindig ünnepe van.
14. Távol maradni a perpatvartól (20:3.) M Dicsőség vár rá.
15. Aki ad a szegénynek (28:27.) L Akkor teljesülnek szándékaid.

ISTENNEK VAN EGY NAGY ÍGÉRETE NEKED IS, AMIT SENKI MÁS NEM TUD ÍGÉRNI.
Ha a párosítás után a számok sorrendjében összeolvasod az ígéretek melletti betűket, megkapod, mi ez 
a nagy ígéret. Ezt hidd el, mondd ki a száddal, tedd meg, ÉS AKKOR MEGLÁTOD ISTEN 
DICSŐSÉGÉT!
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