
 
 

 

 

 

 

  

1 évnyi hallgatás után, újra megjelent az Oikosz, a Szeretet Lángja Gyülekezet 

újsága! Bár formailag megújultunk, célunk még mindig az, hogy megosszuk 

egymással a gondolatainkat, bizonyságainkat és bátorítsuk, buzdítsuk egymást; 

valamint hogy jobban megismerjük azokat az embereket, akikkel egy gyülekezetbe 

járunk. Ez úton is szeretnék megkérni minden tesót, hogy ha van valamilyen jó 

ötlete azzal kapcsolatban, hogy mi jelenjen meg az újságban, ne habozzon 

megkeresni minket, hiszen ez az újság rólunk szól és bárki leírhatja benne 

gondolatait! Előreláthatólag úgy tervezzük, hogy az újság kéthavonta fog 

megjelenni; de addig is, amíg elkészül a következő szám, íme, itt van a megújult  

első száma!  

A szerkesztő 
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Riport Gergely Lászlóval  

Ugrósdy Marianna: Kezdjük először is a 

legelején: hol és mikor születtél? 

 

Gergely László: Budapesten születtem 

1953-ban, augusztus 31-én. 

UM: Milyen családban? 

GL: Tulajdonképpen baptista családban. 

Édesapám még fiatalon Erdélyből jött át 

és itt ismerte meg édesanyámat. Én már 

itt születtem és van egy nővérem, aki 

három évvel idősebb, mint én. Egyszerű 

prolicsalád voltunk, apám dolgozó ember 

volt, anyám szintúgy. 

Török Zsuzsanna: A hittől messze voltak? 

GL: Édesapám egy kicsit messze volt a 

hittől, de édesanyám, mivel baptista 

családból származott és az édesapja a 

baptista gyülekezetben dolgozott, volt 

neki szolgálata: zenélt, kottákat írt és a 

Békehírnöknél közölt cikkeket. Édesapám 

egy kicsit elirányította és felemás igát vett 

fel édesanyám. Én és a nővérem félig 

baptista, félig világi nevelést kaptunk. A 

mag mindenesetre ott volt a szívünkben 

és biztos vagyok benne, hogy nagyapám 

és az egész család sokat imádkozott 

értünk.  Valószínűleg ennek nagy hatása 

volt. 

TZS: Nővéred 

is megtért? 

GL: Igen, igen. 

Ő és a lánya is 

megtért, 

bemerítkeztek 

és egy baptista 

közösség 

tagjai. 

UM: Milyen iskolába jártál; mi a 

végzettséged? 

GL: Budapesten jártam iskolákba és 

szakmunkásképzőt végeztem. Szakmám 

szerint mechanikai műszerész vagyok, de 

van még két kisebb végzettségem is: 

kazánfűtő és targoncakezelő képesítést 

kaptam. 

UM: A szakmádhoz illően s ikerült 

elhelyezkedned? 

GL: Igen, a Medicorban és az Orionban 

dolgoztam, mint műszerész. Mindig 

szerettem szerelni. Kicsi koromban 

szétszedtem és összeraktam mindent, a 

kisautótól kezdve a játék mozdonyig, 

majd azok újra működtek. 

Um: Mesélted, hogy iskola gondnok is 

voltál. Hogyan jött az a munkád? 

 GL: Amikor édesanyám meghalt, 

édesapám szerzett nekem egy gondnoki 

állást, ahol szolgálati lakást is kaptam. 

Amikor jött a rendszerváltás, fölmondtak 

és azóta albérletben élek. 
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UM: Mi a helyzet a családoddal? 

GL: Egy lányom és két fiam van, de a 

házasságaimról most nem szeretnék 

beszélni. 

UM: Ezt megértjük. Akkor mesélj arról, 

hogyan tértél meg! 

GL: Amikor még iskolagondnok voltam, 

találkoztam egy hitgyülis emberrel. 

Elkezdtem vele beszélgetni és egy-két nap 

múlva adott egy nagy Károli-féle Bibliát, 

ami mivel állva nem fért el a 

szekrényemen, ott feküdt vagy három 

évig. Amikor elkerültem az iskolából, 

kazánfűtőként dolgoztam és ott nagyon 

sok időm volt olvasni. Abban az időben 

soka t  fog l a l koztam ufókkal. Ufó 

magazinokat é s  t e rmé s z e t gyógyász 

újságokat olvastam. Az egyik ufó lapban 

az állt, hogy Ezékiel prófétának ufó 

élménye volt. Azon nyomban fogtam a 

Bibliát, hogy én ezt kiolvasom, mert 

biztos sok más ufós élmény is van benne, 

ami érdekes lehet. Amikor a Mózes 2. és 

3. könyvéhez jutottam, elkezdtem 

kidobálni az ufó újságokat. Kezdtem 

egyre jobban hinni és megtérni. Az 

egészben az volt a negatív, hogy legelső 

nap reggel senki sem tudta, hogy 

elhoztam otthonról a Bibliát és mégis 

amikor este hazamentem, már nem volt 

helyem a családban. Mindannyian 

ellenségesen fogadtak. Úgy tűnik, a Sátán 

már érezte, hogy megmozdult valami a  

szellemvilágban és tett róla, hogy 

megkeserítsen. Én nagyon furcsálltam, 

hogy mi ez a változás, ami beállt otthon. 

A válás után albérletbe kerültem és 

Istenben való hit adott igazán erőt.  

UM: Mikor kezdtél el gyülekezetbe járni 

és hová? 

GL: 1995-ben Buadapesten, Jim Sanders 

Amerikából jött misszionárius 

gyülekezetébe, a Krisztus Szeretete 

Egyházba. Oda jártam öt és fél évig.  

UM: Hogy kerültél Jimhez? 

GL: A természetgyógyászoknál volt egy 

nő, aki azt mondta, hogy van egy 

gyülekezet, ahol kézrátételes gyógyítás 

van. Ez felkeltette az érdeklődésemet, 

hogy milyen izgalmas lehet ez! Ő vitt el a 

Jim gyülekezetébe. Már az előcsarnokban 

éreztem, hogy itt valami van, valami 

nagy erő, ami átfogja az embert. Ott 

szüle t t e m  ú j j á  és vízben is 

m e g k e r e s z t e l k e d t e m .  J á r t a m  

Márianosztrára börtönszolgálatra is. 

Aztán egyre jobban mutatta az Úr, hogy 

jöjjek el abból a gyülekezetből. 

UM: Pontosan miért is jöttél el? 

GL: Azért, mert a szolgálati ajándékomat 

nem fogadták el. Egyszer egy asszony azt 

mondta nekem, hogy én nem vagyok 

próféta és ebben a gyülekezetben nem is 

lehetek soha az.  

Ez a seb sokáig bennem maradt. Sokáig 
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forgott bennem ez a mondat é s  e z  

bizonytalanságban tartott, még akkor is, 

amikor ide kerültem. Most már viszont 

tudomásul veszem, hogy próféta vagyok. 

Már nem érdekel az ördög szája! Amikor 

eljöttem, sokáig semmilyen gyülekezetbe 

nem jártam így aztán sajnos a világ felé 

fordultam.  

TZs: Az az idő,  a m ikor nem jártál 

gyülekezetbe, mennyiben segített téged? 

GL: A sebek behegedtek. Azok a sebek, 

amik nem Istentől jött támadások voltak. 

Aztán egyre jobban szomjaztam. A vége 

felé kértem Istent, hogy most már hozzon 

elém egy gyülekezetet, mert már kezdett 

hiányozni egy hitközösség. 

UM: És rátaláltál a mi kis 

gyülekezetünkre. Hogyan kerültél el 

hozzánk? 

GL: Úgy, hogy a Barnabás eljött hozzánk 

dolgozni a TEVA-ba. Nagyon hamar 

összebarátkoztunk. Örültem, hogy jött 

egy újjászületett hívő ember. Sokat 

beszélgettünk és ő mondta, hogy látta, 

hogy nekem milyen ajándékom van. 

„Honnan tudod, hogy nekem milyen 

a jándékom van?” – kérdeztem. Azt 

mondta, hogy látszik rajtam. Azt is ő 

mondta, hogy van egy filmklub a 

gyülekezetük szervezésében. Én abban az 

időben még nagyon szerettem a filmeket. 

Annak érdekében, hogy elmehessek a 

filmklubra, úgy intéztem a munkahelyen a 

műszakot, hogy azokban az 

időpontokban szabad legyek, vagy 

szabadságot vettem ki. Úgy éreztem, 

hogy ide el kell jönnöm máskor is. Azóta 

itt vagyok ebben a gyülekezetben.  

UM: Akkor érdemes volt azt a filmklubot 

megtartani, egy emberért is. 

GL: Igen, meg a Barnabásnak is érdemes 

volt oda eljönnie hozzánk dolgozni. 

TZs: Hogy jött a képbe a prófétálás? 

GL: Igén keresztül. Még mai napig is az a 

szó, hogy PRÓFÉTA kiugrik a Bibliából. 

Olyan élesen világít számomra ez a szó, 

mint egy neonreklám. Még ha újságban 

látom valahol, vagy ha mondják, akkor is 

azonnal úgy érzem, mintha a nevemen 

szólítanának. Ez az elhívás Istentől jött. 

TZs: Mennyit fejlődött a prófétai 

szolgálatod, amióta itt vagy?  

GL: Úgy érzem, hogy a lámpalázam 

nagymértékben csökkent. Az Úr előre 

megmutatja, hogyan szeretné, ha 

megtenném az utasításait, de még így is 

sok minden olyat mutat, amit nem 

csinálok meg, mert még bátortalan 

vagyok. 

TZs: A prófétának tiszta életűnek kell 

lennie, sokat kell imádkoznia. Ebben hogy 

tudsz engedelmeskedni az Úrnak? 

GL: Hát igen. Nem iszom, nem 

dohányzom, nincs barátnőm.  Soka t  

imádkozom és megköszönöm az Úrnak 
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az áldásait. Imádkozom akkor is, ha egy 

nehéz nap után fáradtan, kicsit letörve a 

segítségét, támogatását kérem.  A l i g  

várom, hogy hazaérjek és otthon tudjak 

nyugodtan imádkozni.  

TZs: Egyre közelebb érzed magad 

Istenhez? 

GL: Sajnos nem, jobban kellene 

közelednem Hozzá, még többet kellene 

tanulnom, az igével foglalkoznom, 

tanításokat hallgatnom.  

TZs: Van még egy téma, amiről jó lenne 

beszélnünk. Amikor idejöttél, egy nem túl 

tiszta kapcsolatban voltál. Ennek miért 

lett vége? Ha nem szeretnéd, 

természetesen nem kell róla beszélnünk. 

GL: Szívesen beszélek róla, mert örülök, 

hogy  győztesen jöttem ki belől e .  A  

hölggyel interneten ismerkedtem meg. Ő 

Szigetújfalun lakik a két lányával. Én el is 

vettem volna feleségül, de ő nem akart 

ideköltözni Gödöllőre. Én pedig nem 

akartam eljönni sem a munkahelyemről, 

sem a gyülekezetből, így aztán azt 

mondtam, hogy vessünk véget a 

kapcsolatnak.  

TZs: Isten hogy engedte meg neked ezt a 

parázna kapcsolatot? Nem tiltakozott? 

GL: Volt bennem mindig egy kis 

háborúság. Nem is volt igazán áldás a 

kapcsolatunkon, talán e miatt is. Aztán    

úgy döntöttem,      

hogy szakítunk és jobb így. 

 TZs: Azóta Isten meg is áldott ezért. 

GL: Igen, vannak próbák, ez tény, de nem 

bántam meg, hogy ezt a kapcsolatot 

megszüntettem.  

TZs: Milyen most egyedül? 

GL: Nyugodt, békés az életem, én nagyon 

jól elvagyok. 

TZs: Isten felé küldtél olyan jeleket, hogy 

szeretnél egy feleséget? 

GL: Maga a kérés nincs igazán a 

szívemen, de ha az Úr elém hozna egy 

hozzám i l lő társat és kölcsönösen 

megkedvelnénk egymást, nem 

mondanám azt, hogy nem. 

UM: Egyszer említetted, hogy volt egy 

o lyan időszak az életedben, amikor 

egyfajta nagytakarítást végeztél a 

lakásodban. Hogy is volt ez?  

GL: Igen, amikor nem jártam még 

gyülekezetbe összeszedtem olyan DVD-

ket és másolt szoftvereket, amelyek nem 

voltak legálisak. Több szatyor CD-t,   

DVD-t dobtam ki. 

UM: Megvetted utána a szoftvereket? 

GL. Igen. Isten arra vezetett, hogy 

jogtiszta programokat használjak.  

UM: Van még valami a szíveden, amit 

még el szeretnél mondani? 

GL: Mivel én próféta vagyok, azt 

szeretném, hogy a mi gyülekezetünkben 

Gödöllőn és az egész Omegában is még 
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többen kilépjenek és akkor egymást is 

tudnánk erősíteni. Aki a szívén érzi, hogy 

ilyen ajándéka van, de nem mer kilépni, 

azoknak fel kellene fejleszteni, gerjeszteni 

az ajándékát. Itt gondolok fiatalokra, sőt 

gyerekekre is. Mutatott az Úr gyerekeket, 

akik hamarosan prófétálni fognak. 

TZs: Akkor örültél, amikor jött a 

prófétaiskola, igaz? 

GL. Igen, pedig először nem értettem 

minek ez az iskola. Azóta látom, hogy 

ennek más útja nincsen. Ahhoz, hogy a 

vezetők ( mint például Süveges Imre) 

  

 Behunyom a szemem 

  

Behunyom a szemem, 

kitárom a szívem. 

Tiéd vagyok Uram, 

Te vagy az én fejedelmem: 

  

Megismertetted velem az igazságot, 

Megdorgálsz engem, ha hibázok. 

Benned élni Uram nekem 

nagy öröm minden napjaimon. 

Te vagy Uram az én pásztorom. 

 

tudjanak rólam, az  k e l l ,  hogy  

rendszeresen odamenjek, részt vegyek 

ezeken az összejöveteleken és így 

megismerjenek engem és az ajándékomat 

is. A képzéseket fel kellene egy kicsit 

élénkíteni és az embereknek el kellene 

menniük, mert a képzés meg van 

hirdetve. A testvérek bátortalanok, de én 

arra buzdítanám őket, hogy bátrabban 

lépjenek ki! 

UM: Köszönjük a riportot. 

 

 

 

Békesség neked 

  

Békesség neked kedves testvérem! 

Le ne térj az útról, 

Menj egyenesen! 

 

Békesség neked kedves testvérem! 

A sátán ne kísértsen meg, 

Erős legyen a te hited!  

Hozzád is szólok, 

Te, aki vágyakozol! 

Húzd el a függönyt, 

Nyisd ki a szíved ablakát, 

Engedd be Jézust a szívek doktorát! 

      Barna János 
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Kocsi Krisztina 

  

A 24 órás dicsőítés előtt három nappal 

nagyon náthás voltam és be volt dugulva 

az orrom, a fülem és az egész fejem. Azt 

sem tudtam, hogy fogok énekelni. 

Vasárnap délután az alkalmon Isten 

jelenléte annyira ott volt, hogy 

meggyógyultam a dicsőítés végére. Talán 

nem sikerült még ennyire átadnom 

magam Istennek, amióta énekelek. Ez a 

sátánnak nagyon nem tetszet, mert 

amikor mentünk haza és nyúltam a 

kabátomért egy ideg becsípődö t t  a  

nyakamban. Éjszaka is alig tudtam aludni 

és azon gondolkodtam, hogy nem fogok 

tudni bemenni dolgozni. A sátán 

felvonultatta előttem a nyakmerevítőt, az 

injekciókat és reggel 5 percem volt 

eldönteni, hogy bemenjek-e dolgozni, 

vagy itt szenvedjek tovább az ágyamban. 

Azt az igét olvastam, hogy Jézus a 

fájdalmainkat magára vette (…..). Azt 

gondoltam, ha ezt most nem hiszem el, 

olyan, mintha azt mondanám, hogy ez 

erre a helyzetre nem igaz.  

Amikor mentem meginni a reggeli 

kávémat és tettem fel a kristálycukrot a 

polcra a gerincem közepéig belenyilallt  a 

fájdalom. Nagy nehezen elmentem 

dolgozni és a munkahelyemen az egyik 

kolleganőm még jobban megerősítette azt 

a képet, amit a sátán mutatott. Ő is járt 

már így, két hét nyakmerevítő és 

injekciók. Még jobban el kezdett fájni a 

nyakam. Aztán azt mondtam, hogy velem 

ez nem fog megtörténni, mert én azt 

hiszem el, amit Isten mondott, hogy Jézus 

ezt a fájdalmat elhordozta. Közben 

beszéltem Anitával is. Nagyon sírtam és 

SMS-ezett a tesóknak, hogy a 

imádkozzanak értem. Aztán azt éreztem, 

hogy tűz égeti a nyakamat és Isten ott 

van és gyógyít. Kicsit később felhívott 

Barnabás, hogy kapott egy képet, hogy 

Isten keze rajtam van és érezni fogom, 

ahogy gyógyulok. Ez pontosan így is 

történt. A nap végére már csak annyira 

fájt a nyakam, mintha jól elaludtam 

volna. Másnap és azóta sem jött vissza. 

  

Gombos Györgyné, Zsuzsó 

  

Jézus mondja: Az Isten a szeretet. A világ 

tele van emberi gonoszsággal. Nem 

tudunk önzetlenül segíteni, nem tudunk 

feltétel nélkül szeretni, ha a világ szerint 

akarunk élni. Jézus azért jött a földre, 

hogy megmenthessen bennünket az ő 

vére által, megváltson bennünket és újjá 

teremtsen. Ez a Krisztusnak átadott élet 

tesz képessé arra, hogy feltétel nélkül 

tudjak szeretni, el tudjam fogadni mások 
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gyengeségeit, tudjak örülni és hálát adni 

minden egyes napért és mindazért, ami 

azon a napon történt. Amikor testem 

erőtlen, akkor egyre inkább érzem azt, 

hogy milyen nagy kegyelem, hogy még 

ezen a földön élek. Isten különböző 

módon mutatja meg minden áldott nap 

az ő szeretetét. A testi erőtlenségemben 

például rámutatott arra, hogy ne a saját  

erőtlenségemmel foglalkozzak, hanem 

tudjak hálát adni azért, amit már  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvégzett az életemben. Adott nekem egy 

szerető férjet, aki türelmével és 

szeretetével tud vezetni és tanácsolni 

minden áldott nap. Ha nem lenne 

bennem az az isteni szeretet, amellyel 

Jézus lehajolt hozzám, nem biztos, hogy 

minden esetben tudnék alázatos maradni. 

Az alázatosság pedig az egyik 

legfontosabb szabálya a hívő életnek, 

mert alázatosság nélkül nem tud Isten 

Szent Lelke munkálkodni bennünk és nem 

tudja elvetni szívünkben az Igét. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A külső vagy belső ínség és harc idején, amikor 

úgy tűnik nincs kiút, reménykedve várd a 

segítség és szabadulás óráját. Boldogok azok, 

akik türelmesen várnak,  mert várakozásuk 

örömet eredményez. Akik kitartanak, már itt a 

Földön is megtapasztalják, hogy a reménység 

nem szégyenít meg. A Mennyben pedig átélik a 

teljességet. Istn soha nem okoz csalódást a 

benne bízóknak.”  

 

M. Basilea Schlink 
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PÜNKÖSD 

A Szellem Törvénye felől nézve 

 

Róm. 8,2 :  „ mivel az élet Lelkének 

törvénye megszabadított téged Krisztus 

Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” 

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az 

újra indult gyülekezeti újságunkban. 

A b b a n  a  megtiszteltetésben 

részesültem  az új főszerkesztőnk 

“parancsa ” által, hogy olyan egyszerű 

témában írjak “röviden”, amely témával 

egész könyvtárak teltek már meg. 

Remélem sikerülni fog “röviden”, mivel 

egy bizonyos  szemszögből  vizsgáljuk 

a“pünkösdi” kérdést. 

Egy különleges világ korszakban 

élünk, mely a Szent Szellem korszaka. 

Sajnost ezt csak azon „kevesek” tudják, 

akik befogadták Őt, sőt ezen belül is azok 

l á t j a k  ennek  igazi jelentőségét, akik 

valóságos napi kapcsolatban vannak Vele, 

a k i k  megenged i k ,  hogy az életük 

MINDEN területét irányíthassa. Ugyanis 

csak így lehet bárki számára teljes 

bizonyosságot szerezni arról, hogy az 

“első” pünkösdkor mekkora nagy 

ajándékot,  lehetőséget kapott az 

emberiség. 

A Szent Szellemmel való 

kapcsolaton nyugszik az Atyával való 

kapcsolatunk és így részesülhetünk 

minden áldásban. Ebben a korszakban 

Isten gyermekeinek nagy kiváltsága, hogy 

a bennünk lakozó Szellem  tanít meg 

minket az Atya akaratának és 

gondolatainak megismerésére (a teljes 

Igazságra). Tehát nem “c supán”  a  

kegyelmi ajándékot nyert emberi 

e s z közök  ( apostol, tanító, próféta,  

evangélista, pásztor) által tanít és oktat 

minket, hanem  közvetlenül  a bennünk 

lakozó Szelleme által. Tehát a Krisztus 

követő keresztényi növekedés folyamán, 

egyre kevésbé van szükség az ajándékok 

általi segítségre, mert az Atyának a 

Szellem általi megismerése és vezetése 

közvetlenné teszi a kapcsolatot és 

feladataink elvégzését. Ez a páratlan 

dolog egyedül ebben a korszakban 

történik. Így Isten Szelleme lesz Igéjének 

magyarázója. Legyen tehát az Ő 

magyarázata minden emberi biblia tanítás 

végső irányadója és zsinórmértéke. 

Mit mondanak Isten kijelentései a 

Szent Szellemről: 

 1/ A Szent Szellem isteni személy : Apcs 

5:3-4;  Máté 28:19;  2Kor 13:13; „ Az Úr 

Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete 

é s  a  Szentlélek közössége legyen 

mindnyájatokkal!”        

2/ A Szent Szellem örökkévaló: Zsid 9:14; 

„akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló 

Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul 
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az Istennek, mennyivel inkább 

megtisztít ja lelkiismeretünket a holt 

cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő 

Istennek.” 

3/ A Szent Szellem mindenhol jelen van: 

Zsolt 139:7-13; „Hova menjek lelked elől? 

Orcád elől hova fussak? Ha  a  mennybe 

szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában 

feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a 

hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó 

végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod 

megragadna engem. Ha azt gondolnám, 

hogy elnyel a sötétség,  é s  éjszakává lesz 

körülöttem a világosság: a sötétség nem 

lenne elég sötét neked, az éjszaka világos 

lenne, mint a nappal, a sötétség pedig 

olyan, mint a világosság. Te alkottad 

veséimet, te formáltál anyám méhében.”  

4/A Szent Szellem mindentudó:  1Kor 

2:10; Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten 

a Lélek által; mert a Lélek mindent 

megvizsgál, még Isten mélységeit is. A 

bővített fordítás szerint: „Előttünk 

azonban Isten feltárta, kijelentette az Ő 

Szelleme által, mert a Szellem mindent 

szorgalmasan kikutat, meglát és vizsgál, 

behatolva Isten rejtett,mélységes titkaiba 

és bepillantva Isten terveibe,kihallgatjan 

tanácsát és feltárja,ami el van rejtve az 

ember szemei előtt.” 

5/ A Szent Szellem mindenre képes: Róm 

15:19,  -8:11;  Luk 1:35; „Az angyal így 

válaszolt neki: »A Szentlélek száll reád, és 

a Magasságos ereje árnyékoz be téged, 

ezért a születendőt is Szentnek nevezik 

majd, Isten Fiának.«” 

6/ A Szent Szellem bölcs:  Ézs 11:2; 40:13-

14; 1 Kor 12:8; Ján 14:26; 16:13; „Mert 

némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét 

kapta, a másik az ismeret igéjét, 

ugyanazon Lélek által.” 

7/A Szent Szellem a Szentírás szerzője: 

2Pét 1:21; 2Tim 3:16; „A teljes Írás Istentől 

ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, 

a megjobbításra, az igazságban való 

nevelésre.” 

8/A Szent Szellem kijelenti Isten dolgait: 

1Kor 2,10-13;  „ N e k ü n k  p e d i g  

kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a 

Lélek mindent megvizsgál, még Isten 

mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az 

emberek közül azt, ami az emberben 

van? Egyedül az emberi lélek, amely 

benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti 

senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. 

Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, 

hanem az Istenből való Lelket, hogy 

megismerjük mindazt, amit Isten 

ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, 

de nem emberi bölcsességből  tanul t  

szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, 

a lelki dolgokat a lelki embereknek 

magyarázva.” 

9/A Szent Szellem kijelenti Krisztust:       

Jn 16,14; „Ő engem fog dicsőíteni, mert az 

enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” 
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10/A Szent Szellem kijelenti a jövő;         

Jn 16:13; Apcs 21:11; Luk 2:26 „Azt a 

kijelentést kapta a Szentlélektől ,  hogy 

nem hal meg addig, amíg meg nem látja 

az Úr Krisztusát.” 

11/A Szent Szellem emlékezteti a hívőt 

Krisztus  beszédére:  Jn 14,26  „A 

Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én 

nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg 

titeket mindenre, és eszetekbe juttat 

mindent, amit én mondtam nektek.” 

12/A Szent Szellem elvezet minden 

igazságra: Jn 1 6 , 1 3   „amikor azonban 

eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a 

teljes igazságra; mert nem önmagától 

szól, hanem azokat mondja, amiket hall,”  

13/A Szent Szellem sugalmazása az Írás 

minden szava: 1Kor 2:13 (bővített) „Mi 

ezeket az igazságokat nem tudós emberi 

szavak által jelentjük ki, szavakkal, 

amelyeket emberi bölcsesség tanít, hanem 

amelyeket a Szent Szellem tanít, szellemi 

igazságokat, szellemi formákba öntve, 

szellemi embereknek szellemieket nyújtva 

azoknak, akikben a Szent Szellem 

lakozik.” 

    Arra kérem Atyánkat, hogy irányitsa 

figyelmünket még jobban a Szent Szellem 

munkájára, és indítson naponként 

hálaadásra mindannyiunkat ezért a 

csodálatos ajándékáért. Valamint arra 

kérem, hogy folyamatos személyes 

megtapasztalásaink legyenek vele, mert 

kizárólag a Szent Szellem vezetésével 

élhetünk győztes, üdvösséget adó életet. 

Pál imáját a gödöllői és a pécsi 

gyülekezetre értelmezve kívánok 

mindenkinek áldott Pünkösdi ünneplést. 

 Ef 1,15-23: „Én tehát, miután hallottam 

az Úr Jézusba vetett hitetekről és a 

bennetek minden szent iránt 

megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül 

hálát adok értetek, amikor 

megemlékezem rólatok imádságaimban; 

és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus 

Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a 

bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, 

hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg 

lelki szemeteket, hogy meglássátok: 

milyen reménységre hívott el minket, 

milyen gazdag az ő örökségének dicsősége 

a szentek között, és milyen mérhetetlenül 

n a g y  a z  ő hatalma rajtunk, hívőkön. 

Minthogy hatalmának ezzel az erejével 

munkálkodik a Krisztusban,  m i u t á n  

feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára 

ültette a mennyekben, feljebb minden 

méltóságnál és hatalmasságnál, minden 

erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, 

amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben 

a világban, hanem az eljövendőben is. 

»Az ő lábai alá vetett mindent«,  és őt 

tette mindenek felett való főv é  a z  

egyházban, amely az ő teste, és teljessége 

annak, aki teljessé tesz mindent 

mindenekben.”   

                      Szeretettel: A Pásztor 
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Tulajdonképpen hálás vagyok...   

  

 - A lányomért, aki azért panaszkodik, 

hogy mosogatnia kell, mert ez azt jelenti, 

hogy itthon van és nem az utcán 

kóborol.  

- A feleségemért, aki azt mondja csak 

szendvics lesz ma vacsorára, mert  az estét 

velem tölti itthon, és nem valaki mással.    

 - Az adókért, amelyeket ki kell fizessek, 

mert azt jelenti, hogy alkalmazott 

vagyok, van munkahelyem.   

 - A takarításért egy buli után, mert azt 

jelenti, hogy barátaimmal tölthettem egy 

estét.   

 - A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek, 

mert van elég ennivalóm.   

 - Az árnyékomért, mert kint lehetek a 

napfényben.   

 - Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom 

az ablakot, javíthatom a csatornát, mert 

azt jelenti, hogy van házam.   

 - A parkoló helyért a parkoló 

legmesszibb pontján, mert ez azt jelenti, 

hogy tudok járni és még autóm is van.   

 - A nagy fűtés számláért, mert azt jelenti, 

hogy melegben voltam.  

 - Hogy a templomban mögöttem ülő 

hölgy falsul énekel, mert azt jelenti, hogy 

hallok.   

 - A mosni- meg vasalnivalóért, mert azt 

jelenti, hogy van ruhám.   

 - Az esti fáradtságért és izomlázért, mert 

azt jelenti, hogy tudtam 

keményen dolgozni.   

 - Hogy meghallom ha jnalban az óra 

csengetését, mert azt jelenti, hogy élek.   

 - És végül a sok telefonhívásért, mert azt 

jelenti, hogy van családom és sok 

barátom, akik szeretnek engem és 

gondolnak rám.  
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Mese 

 

Az oroszlánbőrbe öltözött szamár 

 

Egy napon a szamár egy csomagot talált 

az úton. Nyomban felbontotta. 

Legnagyobb meglepetésére egy oroszlán 

bőre volt benne. A szamár megörült neki, 

és gyorsan fel is öltötte, miközben így 

szólt magában: 

- Óh, hisz ez csodálatos! Épp ilyesmire 

vágytam! - s a közeli tó vizében meg is 

csodálta magát. 

- Oroszlán lettem! Most aztán 

megmutatom mindenkinek, hogy velem 

nem jó gúnyolódni. 

S ezzel, a szamár nagyokat lépve, büszkén 

vonult be az erdőbe. Elsőnek a vaddisznó 

pillantotta meg. 

- Or-or-oroszlán!! - dadogta a vadkan. 

Ijedtében egyenesen egy fának rohant és 

ájultan zuhant a földre. 

- Hát ez nagyszerű! - állapította meg 

elégedetten a szamár. 

Nem sokkal ezután a rókával találkozott, 

aki félelmében majd kővé dermedt. 

-Igen tisztelt oroszlán, milyen tiszteletet 

parancsoló a sörényed! - hízelkedett a 

róka - Kérlek, könyörülj rajtam! Hagyd 

meg a z  é l e t eme t  - könyörgött 

kétségbeesetten. 

Az egész erdőben teljes volt a felfordulás, 

amikor az álruhás szamár megjelent. 

Rémületükben a majmok egyik fáról a 

másikra ugrálva menekültek és az erdei 

nyulak is hanyatt-homlok futottak a 

lejtőn. 

- Ez igazán remek! Most pedig még 

jobban rájuk ijesztek az 

oroszlánüvöltéssel- mondta, s azzal el is 

üvöltötte magát. Azaz csak gondolta, 

mert az ő üvöltése nem volt egyéb, mint 

egy félreérthetetlen iá-iá-iá. 

A megtévesztett állatok mind felkapták a 

fejüket. 

-Figyeljetek csak! De hiszen ez nem is 

oroszlánüvöltés, hanem egy 

oroszlánbőrbe bújt szamár hangja - 

kiáltott fel a mosómedve.  

Így történt, hogy az erdő felbőszült állatai 

leleplezték az oroszlánbőrbe öltözött 

szamarat. 

Tanulság: Idegen gúnya csak addig takar, 

míg szólásra nem nyitod a szádat! 

 

Aiszóposz 
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Rejtvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Testvérem! 

Biztosan van, hogy Neked is segítségre van 
szükséged. Esetleg úgy érzed, nem ért meg 
igazán senki. Valami kérdésre keresel 
választ, vagy éppen bűn terhel. Talán Te is 
voltál túl fáradt, túlterhelt, nyugtalan, 
amikor legszívesebben azt mondanád, elég 
volt, hagyjanak békén, nincs erőm már jó  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
képet vágni a dolgokhoz. Ne szégyelld ezt 
Isten előtt, Ő akkor is szeret, ha toppon 

vagy, és akkor is ugyanúgy szeret, ha 
padlón vagy! 
Jézus az ilyen helyzetre azt mondja, egyet 

kell csak tenned (ami a feladvány 

megfejtése),  é s  Ő megnyugtat, megerősít, 

leveszi a terhed és továbbsegít.  
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1. Erősen illatozó anyag, amelyet gyantából vagy fűszerekből készítettek, hogy 

istentiszteleti alkalmakon elégessék. (Mózes 2. könyve 30:34.) 
Egyben jelképezi a hívők imádságait is. (Jelenések könyve 5:8. – Egyszerű fordítás) 

2. Más szóval: Tízparancsolat, amelyet Mózesen keresztül adott Isten. Összefoglalja, 
mit kíván Isten az Ő népétől.  

3. „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda 
megemészti, és ahol a ______-ok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak 

kincseket a mennyben…..mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Máté 
evangéliuma 6:19–21.) 

4. „Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? …Szeresd az Urat, a te Istenedet 
______ szívedből, ______ lelkedből, ______ elmédből és ______ erődből…Szeresd 

felebarátodat, mint magadat.” (Márk evangéliuma 12:28–31.) 
5. Bélsaccar király lakomájának termében egy titokzatos írás jelent meg a falon. Annak 

egyik szava annyit jelent: „megmérettél” (pontosan: „megmért téged mérlegen, és 
könnyűnek talált” (Dániel könyve 5.) 

6. Izráel egyik pusztai szálláshelye, ahol az Úr tüze néhány zúgolódó embert 
megemésztett. (Mózes 4. könyve 11:1–3.) 

7. Állandó hű kísérője és társa Pál apostolnak. Az efézusi gyülekezet elöljárója. 

Kiszabadult a fogságból. (Zsidókhoz írt levél 13:23.) 
8. Kain utódja, Lámek fia, aki gyakorlott volt a vas- és fémfeldolgozásban. (Mózes 1. 

könyve 4:22.) 
9. Ábrahám apja, bálványimádó volt. Ábrahámmal Háránba költözött, és ott halt 

meg 205 évesen. (Mózes 1. könyve 11:31-32.) 
10.Más szóval: szövetség, végrendelet. (Az Ó- és Újszövetségben foglalt bibliai 

könyvek) 
11. Macedónia fővárosa, Kr.e. 332-ben Cassander (Nagy Sándor egyik tisztje) 

alapította. Pál apostol hozta el ide az evangéliumot, és lett itt keresztény 
gyülekezet. (Apostolok cselekedetei 17:1–4.) 

12. Más szóval: csípő. Kezet valakinek a csípője alá tenni, különlegesen ünnepélyes 
mozdulat volt, egy ígéret vagy eskü megerősítésére. (Mózes 1. könyve 24:2.9, 

47:29. – Károli Gáspár bibliafordításban) 
13. Cilícia fővárosa tudományos és művészeti központ, Pál apostol szülővárosa. 

(Apostolok cselekedetei 21:39, 22:3.) 
14. A jövedelmünk tíz százaléka, amit hálából Istennek adunk vissza, az Ő munkájára. 

Már Mózes előtt előfordult. (Pl.: Ábrahámnál – Mózes 1. könyve 14:20., Jákobnál – 

Mózes 1. könyve 28:22., Mózes törvényében – Mózes 3. könyve 27:30–33.) 
15. Egy zsidó férfi, aki Jósua főpap fejére koronát helyezett. (Zakariás könyve 6:9–15.) 

Ugyanez a neve egy ammonita férfinak, aki szembeszegült Nehémiással. (Nehémiás 
könyve 2:19–20.) 

16. Elsősorban kecskebőrből készült zsákféleség bor, tej és víz tárolására. (Mózes 1. 

könyve 21:14.) 
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Baby boom a Szeretet Lángja 

Gyülekezetben! 

2008. március 24.: Fekete Áron; 51cm, 

3060g 

2008. április 03.: Reményi Donát; 58cm,  

4320g 

2008. február 22.: Vad Levente; 48cm, 

2960g 

Áldás 

Áldott legyen a gyermek 

Amely most megszületett! 

Ölelje át életét a szeretet 

Ha felcseperedik, ne sokat sírjon, 

Inkább örüljön, mint szomorkodjon! 

 

Áldott legyen a gyermek 

Amely most megszületett 

Ölelje át életét a szeretet. 

Találja meg az Urat, én azt kívánom, 

Ezáltal élete teljessé váljon! 

      Barna János 

A hónap bemerítkezője 

2008. április 06.: Prunner Anita hite 

vallomására é s  b űnei bocsánatára 

alámerítkezett a pesti Omega 

Gyülekezetben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Fekete Áron 

Reményi Donát 

Vad Levente 
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HÁLÓZATI KÖZÖS ALKALMAINK (2008-

ban) 

május 11. (egész napos) 

szeptember 14. 

október 19. 

december 07. 

 

 NŐI KONFERENCIA 

Á p r i l i s  2 6 . :  Nagykőrösön ismét női 

konferencia lesz. Előadó:  Ger t rud 

Rothacker Németországból. 

 

 HÁLÓZATI PIKNIK 

Május 1. :  Hálózati Piknik lesz a XVIII. 

kerületi Nemes utcai játszótér és 

közparkban. 

 

 NYÍTOTT PRÓFÉTAI ALKALOM 

május  3 . :  Ráki Tamás tart előadást a 

prófétai mentoráláson a Porcelán 

utcában.  

m á j u s  1 7 . :  Jon Palmerral lesz ismét 

prófétai tanítás Pesterzsébeten. 

 

 ISMÉT 24 ÓRÁS DICSŐÍTÉS 

május  24. :  A porcelán utcában ismét 

megrendezésre kerül a felekezetközi 24 

órás dicsőítés a Szeráf Művészeti Csoport 

vezetésével.  

 

 TINI VALAMINT DICSŐÍTŐ ÉS 

MŰVÉSZETI TÁBOR 

2008. augusztus 14-17.: A Tini-, és 

Dicsőítő tábor Nagyvisnyón. 

  

IZRAELI ÚTRÓL 

Mint már jeleztük, idén is 50 fős 

csoportot indítunk szeptembert 21-28 

között Az irányár 230.000,- HUF ami 

változhat 

KONCERTEK 

május 11 . :  Örömmel tudatjuk, hogy a 

világ keresztyén színterének egyik legjobb 

elő zenekara, a texasi SALVADOR 

B u d a p e s t e n ,  a  

Petőfi Csarnokban lép fel. 

június 18-21.: Soul & Gospel Fesztivál  A 

Westend tetőkertjén. 

Nyitónapon fellép: 

Hillsong London (UK)   

Matt Redman (UK)  

Zárónapon fellép: 

Yfriday (UK)  

Judy Bailey (GER)  

Pintér Béla,  

Pintér Béla és a Csemeték 

további fellépők: 

Noel Richards (UK)  

Breeze Gospel (NL-USA)  

Golgota Gospel Kórus,  

Rontó Kitty. 
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http://ezazanap.hu/text/2008/matt-redman.html
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http://ezazanap.hu/text/2008/pinter-bela-csemetek.html
http://ezazanap.hu/text/2008/noel-richards.html
http://ezazanap.hu/text/2008/breeze-gospel.html
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