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A 2010. év, Magyarországon választá-
si év volt. 

Tavasszal, áprilisban parlamenti vá-
lasztások voltak, most októberben pe-
dig helyhatósági választások.

Szavazni elmenni polgári kötelesség, 
de ugyanakkor, csak fakultatív, mert aki 
nem ment el szavazni, az sincs felelőség-
re vonva, hacsak nem a saját lelkiisme-
rete által….

Mindegyikünk (már akik elmentünk 
szavazni), arra a személyre, csoportra 
szavazott, akire vagy az Úrtól vezetést 
kapott, vagy ennek híján, akit saját belá-
tása szerint, a legalkalmasabbnak látott. 
És mivel gyülekezeti vonalon nem tör-
tént egy egyértelmű eligazítás, egy bizo-
nyos csoport vagy személy felé, hanem 
mindenkinek a személyes döntésére volt 
bízva, valószínű, hogy nem ugyanarra 
a személyre, vagy csoportra szavaztunk 
mindannyian.

Így tehát némelyikünk ott látja a pre-
ferált személyt (személyeket) a vezetői 
székben, mások pedig talán csalódott-
nak érezzük magunkat, mert azok a sze-
mélyek akiknek bizalmat szavaztunk, 
vagy ellenzékbe szorultak, vagy kies-

tek a politikai látókörből. 
Az előbbiek természetesen elége-

dettek lehetnek, mert a szimpatizált 
személy(ek) ott van(nak) az élen, és úgy 
érezhetik, hogy ez a négy éves ciklus, 
az övék is, valószínű, hogy az ő vágyaik 
is teljesülnek. Az utóbbiak persze, csa-
lódottak lehetnek, úgy gondolhatják, 
hogy a hatalmon lévők nem az ő érde-
keik szerint fognak kormányozni. 

A demokráciát, amely úgy néz ki, 
hogy az összes kormányzási formák kö-
zül, a legkevésbé rossz, úgy is megfo-
galmazták, hogy a többség diktatúrá-
ja, mert akiket a többség megszavazott, 
azok diktálják a törvényeket, a végrehaj-
tást, stb.

/A demokrácia szó az ógörög 
δημοκρατία (demokratia) szóból szár-
mazik, jelentése a nép uralma. A szó töve 
a δημος (démosz) nép szó, a κρατειν 
(kratein) jelentése uralkodni, a ία (ia) 
pedig egy képző. Wikipédia/

Mi tévők legyünk akkor, ha azok a vá-
lasztók vagyunk, akik a kisebbséghez 
tartozunk?

Vagy mitévők legyünk, ha a több-
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séghez tartoztunk, de egy idő után, úgy 
néz ki, hogy azok akikre szavaztunk nem 
a mi elvárásaink szerint irányítanak?

Csatlakozzunk, az elégedetlenek tábo-
rához (ilyen tábor mindig létezik), vagy 
netán kezdeményezzünk polgári enge-
detlenséget?

Akár ide, akár amoda tartozunk, az 
Ige egyértelműen szól hozzánk: 

„Minden lélek engedelmeskedjék a fe-
lettes hatalmaknak, mert nincs hatalom 
mástól, mint Istentől, ami hatalom pe-
dig van, az az Istentől rendeltetett.

Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, 
az az Isten rendelésének áll ellen; akik 
pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak 
magukra.

Mert a jócselekedet miatt nem kell 
félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz 
miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen fél-
ned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicsé-
retet kapsz tőle: mert Isten szolgája az a 
te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, 
akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a 
kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő 
haragját hajtja végre azon, aki a rosszat 
teszi.

Ezért tehát engedelmeskedni kell 
nemcsak a harag miatt, hanem a lelkiis-
meret miatt is.

Hiszen adót is azért fizettek, mert 

ők Isten szolgái, akik éppen ebben a 
szolgálatban fáradoznak.

Adjátok meg mindenkinek, amivel 
tartoztok: akinek az adóval, annak az 
adót, akinek a vámmal, annak a vámot, 
akinek a félelemmel, annak a félelmet, 
akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet.” 
(Róm. 13.1-7.)

Ezen felül, pedig az Ige arra tanít, 
hogy imáink által gyakoroljunk befo-
lyást a hatalmon lévőkre, hogy az ő kor-
mányzásuk alatt, békénk legyen.

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy 
tartsatok könyörgéseket, imádságokat, 
esedezéseket és hálaadásokat minden 
emberért, a királyokért és minden fel-
jebbvalóért, hogy nyugodt és csendes 
életet éljünk teljes istenfélelemben és 
tisztességben.

Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk 
színe előtt, aki azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön, és eljusson az igaz-
ság megismerésére.” (1Tim. 2.1-4)

De mi van akkor, ha a felsőbb hata-
lom, olyan döntéseket hoz, amely sérti 
lelkiismeretünket, vagy korlátoz hitünk 
gyakorlásában?

Ilyen esetek már sajnos előfordultak 
az elmúlt idők során, akár az újszö-
vetségi bibliai időkben, akár később.

Ilyenkor, lojalitásunk a politikai veze-
téssel szemben meddig kell elmenjen?

Ezekre az esetekre mérvadó az ÚR Jé-
zus mondása, amikor kérdezték a csá-
szári adó jogosultságával kapcsolatosan: 
„Adjátok meg tehát a császárnak, ami 
a császáré, és Istennek, ami az Istené.”  
(Mt. 22.21/b)

Természetesen, ilyen esetek mindig 
konfliktusokhoz vezetnek, melyek szen-
vedő alanyai, a keresztények.

Elsőkként az apostolok találták szem-
ben magukat a papi fejedelmekkel, akik 
a zsidó nép politikai és vallási vezetői 
voltak. Ezek megparancsolták, hogy a 
Názáreti Jézus nevében ne tanítsanak: 

<Miután tehát behívták őket, megpa-
rancsolták, hogy egyáltalán ne beszélje-
nek és ne tanítsanak Jézus nevében. Pé-
ter és János azonban így válaszolt nekik: 
„Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy 
inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: 
ítéljétek meg magatok; mert nem tehet-
jük, hogy ne mondjuk el azt, amit lát-
tunk és hallottunk.”> (ApCsel. 4.18-20)

Tudunk az István vértanú halála utáni 
jeruzsálemi üldöztetésről („Azon a na-
pon nagy üldözés kezdődött a jeruzsále-
mi gyülekezet ellen, és az apostolok ki-
vételével mind szétszóródtak Júdea 
és Samária területén.” ApCsel. 8.1), 

és ismerjük a római birodalomban az I. 
századi nagy keresztény üldöztetéseket, 
melyeknek sok keresztény esett áldoza-
tul.

Ezekre utal Péter apostol is („Szerette-
im! A szenvedés tüze miatt, amely meg-
próbáltatásul támadt közöttetek, ne há-
borogjatok úgy, mintha valami meglepő 
dolog érne titeket.

Sőt amennyire részesültök a Krisztus 
szenvedésében, annyira örüljetek, hogy 
az ő dicsőségének megjelenésekor is uj-
jongva örülhessetek. Boldogok vagytok, 
ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, 
mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke 
megnyugszik rajtatok.

Közületek tehát senki se szenved-
jen mint gyilkos, mint tolvaj, mint go-
nosztevő, vagy mint más dolgába avat-
kozó. Ha azonban valaki mint keresz-
tyén szenved, ne szégyenkezzék, hanem 
dicsőítse Istent ezzel a névvel.”, 1Pt. 
4.12-16), valamint a Jelenések könyvé-
nek írója („Ne félj attól, amit el fogsz 
szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog 
vetni közületek némelyeket, hogy pró-
bát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 
tíz napig. Légy hű mindhalálig, és ne-
ked adom az élet koronáját.”, Jel. 2.10.)

A fentiekből egyértelműen kide-
rül, hogy:
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•	 lojalitásunk	Isten	felé,	prioritást	

élvez a hatóságok iránti lojalitáshoz vi-
szonyítva,
•	 a	 sátán	 felhasználhatja	 eszköz-

ként a hatóságokat a hívők ellen,
•	 az	Úr	ebből	a	rosszból	is	jót	tud	

kihozni, mert megpróbálja hitünket, 
hűségünket,
•	 aki	kiállja	a	próbát,	az	jutalmat	

kap.
Reméljük, hogy ebben a választási 

ciklusban, ehhez hasonló üldöztetések 
nem lesznek.

Ám a biblia beszél az „utolsó időkről”, 
azaz, a mi Urunk Jézus Krisztus vissza-
jövetelének idejéről, és az azt közvetlen 
megelőző időkről.

A keresztény irodalom, ezt „anti-
krisztusi korszaknak” is nevezi, mégpe-
dig azért, mert egy olyan politikai veze-
tő fog felemelkedni, az Antikrisztus, aki 
nyíltan Isten-ellenes, nyíltan Krisztus-
ellenes lesz, akit, nincs kizárva, hogy de-
mokratikus úton fogják megválasztani. 

(Az Antikrisztus a görög ἀντίχριστος 
antikhrisztosz fordítatlan átvétele, az 
„ellen”, a „valamivel szemben”, esetleg 
„helyett” jelentésű ἀντί, és a „Felkent” 
(Messiás) jelentésű Χρίστος össze-
tétele. Jelentése körülbelül: „Krisz-

tus ellenfele, ellentettje, helyettesítője”, 
vagy „(aki a) Krisztus ellen van”, „(aki a) 
Krisztussal szembehelyezkedik”)

 Ilyenre, hogy egy leendő diktátor de-
mokratikus szavazás útján kerüljön ha-
talomra, volt már példa, amikor 1933-
ban Németországban Hitler nyerte meg 
a választásokat.

Az antikrisztusi korszakot, az Úr Jézus 
többek között így jellemzi: 

„Akkor átadnak titeket kínvallatás-
ra, megölnek benneteket, és gyűlöl tite-
ket minden nép az én nevemért. Akkor 
sokan eltántorodnak, elárulják és meg-
gyűlölik egymást. Sok hamis próféta tá-
mad, és sokakat megtévesztenek.

Mivel pedig megsokasodik a gonosz-
ság, a szeretet sokakban meghidegül. De 
aki mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mt. 
24.9-13)

Pál apostol, pedig a következőképpen 
látja az eljövendő diktátort:

„Ez (az Antikrisztus) majd ellene tá-
mad, és fölébe emeli magát mindennek, 
amit istennek vagy szentnek mondanak, 
úgyhogy beül az Isten templomába is, 
azt állítva magáról, hogy ő isten.

Nem emlékeztek rá, hogy még ami-
kor nálatok voltam, megmondtam nek-

tek mindezt?
És azt is tudjátok, hogy mi tartja 

vissza most még, hogy csak a maga ide-
jében jelenjék meg.

A törvénytiprás titokban már folyik, 
csakhogy annak, aki azt most még visz-
szatartja, el kell tűnni az útból.

És akkor jelenik meg nyíltan a tör-
vénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni 
szájának leheletével, és meg fog semmi-
síteni eljövetelének fenségével.

Mert ennek a törvénytiprónak az eljö-
vetele a Sátán munkája a hazugság min-
den hatalmával, jelével és csodájával; és 
a gonoszság mindenféle csalásával azok 
számára, akik elvesznek, akik nem sze-
rették az igazságot, hogy általa üdvözül-
jenek.

Ezért szolgáltatja ki őket Isten a té-
velygés hatalmának, hogy higgyenek a 
hazugságnak,

hogy ezáltal mindazok elvegyék íté-
letüket, akik nem hittek az igazságnak, 
hanem a hamisságban gyönyörködtek. 
(2Thessz. 2.4-12)

A Jelenések könyvében, az Antikrisz-
tusról konkrétabb adatokat is kapunk: 

„….És megtéveszti a föld lakóit azok-
kal a jelekkel, amelyeket képes megten-
ni…” (Jel. 13.14)

„És megadatott neki, hogy minden-
kit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat 
és szegényeket, szabadokat és szolgá-

kat jobb kezükön vagy homlokukon bé-
lyeggel jelöltessen meg,

és hogy senki se vehessen vagy adhas-
son, csak az, akin bélyegként rajta van a 
fenevad neve vagy nevének a száma.

Itt van helye a bölcsességnek! Akinek 
van értelme, számítsa ki a fenevad szá-
mát, mert egy embernek a száma az. Az 
ő száma pedig hatszázhatvanhat.” (Jel. 
13.16-18)

Az antikrisztusi uralmat, összegezve 
így jellemezhetjük:
•	 Megtévesztés	 által	 bírja	 az	 em-

bereket a maga pártjára állítani,
•	 Minden	 eddigi	 hatalomnál	 na-

gyobb hatalom összpontosul a kezében,
•	 Minden	és	mindenki	a	hatalom	

kontrollja alatt lesz,
•	 Kierőszakolt	 imádat	 fogja	 jelle-

mezni a korszakot,
•	 Ez	 lesz	 az	 első,	 és	 egyedüli	 ha-

talmasság, amely noha hinni fog Isten-
ben, mégis nyíltan Isten ellenes lesz. Is-
ten ellenes hatalmak, mindig is léteztek, 
de azok az emberek vagy agnosztikusok, 
vagy ateisták, vagy bálványimádók vol-
tak. A vadállat, aki ennek a hatalomnak 
az élén lesz, nyíltan Isten-ellenes, Krisz-
tus-ellenes (anti-krisztus) lesz.

Ez a nemzedék kell-e számoljon 
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azzal, hogy megéri az antikrisztusi idő-
ket? 

Spekulációkba nem bocsátkozhatunk, 
mert az Ige nyílván mondja, hogy „azt 
a napot viszont, vagy azt az órát senki 
nem tudja: sem az ég angyalai, sem a 
Fiú, hanem csak az Atya egyedül.” (Mt. 
24.36)

Tehát nem tudhatjuk a pontos időt, 
de a korszakot megelőző jelek, önma-
gukért beszélnek: „Fogtok hallani hábo-
rúkról, és hallotok háborús híreket. Vi-
gyázzatok, meg ne rémüljetek, mert en-
nek meg kell lennie, de ez még nem a 
vég.

Mert nemzet nemzet ellen és ország 
ország ellen támad, éhínségek és föld-
rengések lesznek mindenfelé.

De mindez a vajúdás kínjainak kezde-
te!” (Mt. 24.6-8)

Vajon láthatóak-e ezek a jelek napja-
inkban?

Háborúk?
Jelenleg is folyik háború a földön, Af-

ganisztánban. De ami igazán komoly 
veszélyt jelent a világ békéére, az az iz-
raeli-iráni konfliktus.  

„Hónapok óta mélyül a konfliktus Iz-
rael és Irán között. A perzsa ország im-
már nagyon közel került saját atom-
bombája kifejlesztéséhez, a zsidó 

állam pedig mindenáron szeretné ezt 
megakadályozni. A honvedelem.hu által 
megkérdezett biztonságpolitikai szakér-
tő szerint, most először vált reális ve-
széllyé egy háború a két ország között.” 
(Reális veszély a háború, cikk, www.
honvedelem.hu)

Éhinségek?
„2010-ben 925 millió  ember éhezik 

világszerte. A FAO cselekvési tervet, az 
Élelmiszerbank adománykonvojt bo-
csátott útjára.” (Az élelmezési világnap 
/okt.16./ alkalmából megjelent cikk, 
FMCG portál)

Földrengések?
 „Nagy erejű, 7,0-ás földrengés rázta 

meg kedden (2010.01.12.) Haitit. Az 
első földmozgást két, ugyancsak erőtel-
jes, 5,9-es és 5,5-ös fokozatú utórengés 
követte.” (Nagyobb földrengések a vi-
lágban, www.metropol.hu) 

 Ez volt ebben az évben az első 
nagyerejű földrengés, amely több mint 
százezer emberi áldozatot követelt.

Ezen kívül volt még öt hasonló erejű 
földrengés: febr. 26, Japán Okinava szi-
get, 7,3-as, febr. 27, Chile partjai, 8,8-
as, aug. 10, Csendes óceán, Vanuatum, 
7,6-os, aug. 14. Csendes óceán, 

Mariana-szigetek, 7,2-es, aug. 16. 
Olaszország, Lipari szigetek, 4,5-ös.

Ezek tehát a jelek!
 „Ahogyan Nóé napjaiban történt, 

úgy lesz az Emberfia eljövetele is.
Mert amiképpen azokban a napok-

ban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, háza-
sodtak és férjhez mentek egészen addig 
a napig, amelyen Nóé bement a bárká-
ba, és semmit sem sejtettek, míg el nem 
jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem 
sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljöve-
tele is.” (Mt. 24.37-39)

Mi ne tartozzunk azok közé, akik 
semmit nem vesznek észre, noha a sze-
mük előtt zajlanak az események.

Úgy vélem, eddig is sokan jutottak 
már hatalomra, megtévesztés által. Az 
antikrisztusi megtévesztés, minden ed-
diginek a tetőfoka lesz. És ez azért is, 
mert kiszolgáltatja az embereket „Isten 

a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek 
a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok 
elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az 
igazságnak, hanem a hamisságban gyö-
nyörködtek.” (2 Thessz. 2.12)

Pilátus megkérdezte volt az ítéletho-
zatal előtt az ÚR Jézustól: „Mi az igaz-
ság?” (Jn. 18.38)

Jézus akkor nem felelt neki, mert Ő 
már kimondta volt: „Én vagyok az út, 
az igazság és az élet” (Jn. 14.6)

Ha ma hiszünk az igazságban, hiszünk 
Jézus Krisztusban, ha Őt válasszuk, ez 
megóv bennünket úgy az alkalmi meg-
tévesztésektől (politikai és nem), mint 
a nagy megtévesztéstől, amelynek áldo-
zatul fog esni az egész emberiség, kivé-
ve azokat, „akik nem imádják a fenevad 
képmását”. (Jel. 13.15) 

Lucza Árpád
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Bírák kora
Tűnő szabadság baljós idején, 

Mikor a madár szárnyak nélkül él, 
S csonk az oroszlán, nincs rajta sörény, 

Írom e nótát, mutatván reményt. 

Kövér a király, felfalja népét, 
Harap, kit kíván, hajtja az önkény. 
Nemzete bambán néz, mint a tehén, 
S húzza az igát, míg nem lesz ebéd. 

Nem volt így mindig, volt egy jobb idő, 
Más rend és más hit élt itt e földön. 
Emléke fénylik történelmünkön… 
Higgy, s e rejtett kincs újra előjön! 

Nyisd ki a szíved, nyisd ki a szemed, 
Vedd fel a könyvet, azt a nagy könyvet, 

És lapozz bele, s hallgasd, mit üzen! 
Múltunkat értsd meg, s kiáltsd énvelem: 

Ó, jöjjön vissza a bírák kora, 
Rendszerünk fátyla hulljon le róla! 

Szabadság álma így jő valóba. 
Dolgozzunk rajta! Vár ránk a munka! 

Erőnk velünk van, Jah nem hagyott itt, 
Ne várjunk másra, bennünk van a kincs, 

Mert minden bíra újjászületik, 
S általunk újra hatnak tetteik.

Az alvó lélek, melyben fény ragyog,
Ah, ha felébred, megtörnek átkok, 

Szabadságharc lesz – ilyen még nem volt -, 
S bírák szelleme fegyvert kovácsol. 

Bátor Gedeon s hű háromszáza 
Újra a fronton, szól a harsona; 

Szép vitéz Sámson ezredmagával 
Hősként leszámol egy szál álcsonttal.

Büszke Bábelnak búsul majd hada, 
Kardját eldobja, s így indul haza, 
Armageddonban így jár e horda, 

Hatalmát nyomban szebb kor leváltja. 

Egész planétánk, s nem csak Kánaán, 
Egy Szentfölddé vál, hol lesz igazság, 
Béke oldalán eljön majd hozzánk, 

S a győztes bírák tanítása száll. 

Szívárványszínek festik lelkünket, 
Megerősítve szövetségünket, 

S Babylon felett a győzelmünket, 
Béke, szeretet fegyverek helyett! 

Jaht minden nemzet ismerni fogja, 
Az üdvszerzőnket mindenki áldja: 
Az Úr nevében jön, ó, hozsánna!

Minden nyelv vallja: Jézus Jah Fia!

Verbényi Zoltán
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Riport Verbényi Zoltánnal

Török Zsuzsa: Halleluja, hogy itt ül-
hetünk ezen a szép napos szeptemberi 
délutánon Zolival, és kibővülhet a ri-
portalanyok száma veled, Zoli. 

Első kérdésem, hogy mesélj a csalá-
dodról!
Verbényi Zoltán: Kerepestarcsán 
születtem. Azóta Gödöllőn élek, egy 
nem keresztény családban nőttem fel, 
féltestvéreim vannak apai és anyai 
ágról, materialista nevelést kaptam, 
Istenről nem hallottam. Belül a szí-
vemben azonban mindig is kerestem 
Őt, és mivel nem beszéltek róla, ne-
héz volt Felé közelednem. Igazából 
a természetfeletti, iletve fantáziadol-
gok érdekeltek többnyire.  Már éret-
tebb gyerekként a TV-ből és min-
denféle jött-ment információkból ki-
szűrtem olyan objektumokat, me-
lyek segítettek kialakítani bennem 
egy képet a vallásról. Ahogy ez 
érett bennem, szubjektív érzések-

kel, később gondolatokkal párosult.
Szüleid nem befolyásoltak ebben?

Ők nem foglalkoztak ezzel, nevel-
tek a maguk módján, a szükséges 
dolgokat megkaptam, amiket világi 
szülőktől is megkaphat egy gyerek.
Mikor és hogyan ébredt fel benned a 
vágy Isten után?

Azt nem tudom, hogy mikor éb-
redt fel, én úgy látom, hogy ez egy 
folyamat volt.  
Mond el kérlek, hogy tértél meg!

Ifjabb Szabó Sándorral egy osz-
tályba jártam, és általános iskola 6. 
évében barátkoztunk össze jobban. 
Nem is gondoltam, hogy keresz-
tény. Egymáshoz járogattunk át, és 
8. év végén Sándor pásztor meghí-
vott egy gyülis piknikre, amikor ép-
pen náluk voltam. Amikor elmen-
tem, éreztem, hogy ez egy jó közös-
ség, a tanítás is tetszett, olyan gon-

dolatok voltak a prédikációban, 
amik bennem is mozogtak, de 

még nem tudtam szavakba önteni. 
Ekkor még nem tértem meg, csak 
egy bizonytalan kép volt bennem, 
amit az idő csiszolgatott. A máso-
dik állomás egy közös TIFI volt a 
Porcelán utcában. A Menekülés a 
pokolból című filmet néztük 
meg, ami nagyon megérin-
tett. Akkoriban tökéletesíteni 
akartam az életemet. A film-
vetítés után beszélgettünk és 
ekkor hallottam Pál Andris-
tól a megtérésről, és hogy erre 
van szükségünk.
Ekkor jöttél rá, hogy ez az, amit 
te keresel?

Andris megkérdezte tőlem, 
hogy meg akarok-e térni, és 
én azt válaszoltam, hogy nem, 
de a szívem mélyen nem ez 
volt, csak nem mertem a töb-
biek előtt imádkozni – ekkor 
még eléggé visszahúzódó vol-
tam. Amikor azonban haza-
mentem, elmondtam egy imát Jé-
zusnak, amit én kezdő lépésnek te-
kintettem, de ez még nem volt az 
igazi megtérés.
Amikor ezt otthon elmondtad, akkor 
a Szent Szellem szólt, hogy „kedves 
gyermekem, gyere és vedd fel velem 

a kapcsolatot!”, vagy mi késztetett erre 
a cselekedetre?

Akkor még nem éreztem erre 
nagy szellemi inspirációt, csak azt, 
hogy erre szükségem van. Azonban 
nehéz volt azt megharcolni, hogy el 

is kezdjek járni ezen az úton. Akkor 
a megtérést csak egy olyan valami-
nek tekintettem, amit beleépíthe-
tek a saját elgondolásomba.
Ezzel szemben Isten Szelleme elkezdett 

munkálkodni az életedben, igaz?
Igen, ezt vettem észre. De azt 
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is, hogy az ellenség erői is támadás-
ba lendültek. Ez abban nyilvánult 
meg, hogy hirtelen olyan gondola-
tok jöttek elém, amelyek ki akar-
tak ábrándítani ebből. Én vizuális 
ember vagyok, és így is támadott 
a gonosz. Haragot próbált éleszte-
ni, de én tudtam, hogy szeretem Jé-
zust. Nem volt nagy hatással rám, 
de éreztem a nyomást. 
Mit tettél ekkor?

Felvettem a harcot saját erőmből.
Mire jöttél rá?

Arra, hogy ez egy örökös csatáro-
zás lesz, és akkor még nem is mer-
tem azért imádkozni, hogy Isten 
a mindenható erejével segítsen a 
harcban. Amit emberileg el tudtam 
érni, az az volt, hogy nem enged-
tem, hogy tovább jöjjön. Egyéb-
ként én már megtérésem előtt is 
imádkoztam Istenhez. Volt, hogy 
minden nap, de akkor még Jézust 
nem ismertem úgy, hogy tudjam, 
ki is Ő valójában. Abból álltak ezek 
az imák, hogy miután megbántam, 
megvallottam a bűneimet – amik 
sokszor nem bűnök, hanem csak 
apró hibák voltak. 
Hogy munkálkodott a szívedben 
továbbra is Isten?

A mátrai gyülis kirándulás volt a 
következő állomás. A tanítás hoz-
zám szólt: a szellem-lélek-test egy-
ségéről volt szó. A pásztor elmagya-
rázta, hogy melyik micsoda, és ez is 
jobb megértést adott a szellemi vi-
lágba, és abba, hogy Isten felé hogy 
kell közeledni. Az ország legmaga-
sabb pontján történt az igazi megté-
résem, mert felmentem a legmaga-
sabb pontra, leültem egy padra, és 
kifejeztem Istennek, hogy szüksé-
gem van rá. Ekkor kezdtem el köze-
ledni hozzá. Az motivált, hogy jobb 
ember akartam lenni. Ez adott el-
indító löketet a keresztény életem-
ben. Később ezt az imát továbbvit-
tem, és hálát adtam neki azért, amit 
értem tett a kereszten. 
Ezt hogy élted meg? Voltak érzelmeid, 
vagy melléd szegődött, és érezted a je-
lenlétét?

Éreztem, hogy mellettem van, 
támogat és a szeretetét is éreztem. 
Néhány hét alatt kialakult bennem 
egy békesség. Imádkoztam minden 
nap, és ez nem olyan volt már, mint 
megtérésem előtt. Elkezdődött a 
kapcsolat kialakítása Istennel.

Ki segített neked ebben?
TIFI alkalmakon a tanítások 

megalapozták a keresztény élete-
met, és sokat segítettek Istennel 
való kapcsolatomban, és a gondol-
kozásmódom Isten-szerintivé for-
málásában. Személyes beszélgeté-
sekben Andris volt, aki kezdemé-
nyezett, és mai napig is ő a „men-
torom”. 
A Biblia milyen szerepet tölt be az éle-
tedben?

Megtérésem után kaptam Bibliát, 
de akkor még nem olvastam olyan 
gyakran, mint most. János evangéli-
umával kezdtem. Ez nagyon jó volt, 
és jó alapot adott arra, hogy meg-
ismerjem Jézus természetét. Volt 
egy TIFI, amikor Andris azt taní-
totta, hogy a keresztény élet olyan, 
mint egy szék. A széknek négy lába 
van, és ha az egyik hiányzik a szék 
nem stabil.  Ez a négy láb az imád-
kozás, bibiliaolvasás, bizonyságte-
vés és gyülekezetbe járás. Tudtam, 
hogy ha a bibiliaolvasás hiányzik, 
az nem jó, és ez motivált arra, hogy 
olvassam az Igét. Minél többet 
olvastam,annál jobban megérin-
tett. Meg is maradt bennem, amit 
olvastam. Mostanában kezdem job-
ban, mélyebben megérteni, de 
még nagyon távol vagyok attól, 

ami felnőtt kereszténnyé tesz: hogy 
mindent úgy tegyek, ahogy Jézus 
tenné. Háromnegyed év alatt telje-
sen elolvastam, és most újra kezd-
tem az olvasását. A tanítások is so-
kat segítettek abban, hogy megfe-
lelőképpen értelmezzem a Bibliát. 
Volt egy időszak, amikor két gyü-
lekezetbe jártam egyszerre – mert 
egy másik gyülit is megismertem 
egy osztálytársam révén -, és a két-
féle tanításban az átfedések mellett 
voltak kontrasztok is, melyek kibil-
lentettek az egyensúlyból.
Hogy döntöttél, hogy hová fogsz járni a 
két gyüli közül?

Ebben a gyüliben tértem meg, 
sok barátom van itt, és úgy döntöt-
tem, hogy a Szeretet Lángja Gyüle-
kezetbe fogok járni. Itt érzem, hogy 
szeretnek, és én is szeretem őket.
Változott-e a szüleiddel a kapcsolatod, 
amióta megtértél?

Szüleimmel való kapcsolatomban 
megtérésem után még nagyobb sza-
kadék keletkezett. Az elején csak 
anyukám tudott arról, hogy gyüle-
kezetbe járok. Ő ezt elfogadta, de 
amikor próbáltam neki beszélni a 

megtérésről, távolságtartóan fo-
gadta. Amikor apukám is meg-
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tudta, és beszélgetéseink voltak er-
ről, én próbáltam meggyőzni őt ar-
ról, hogy Jézus az út, de most visz-
szatekintve úgy érzem, hogy noha 
jót mondtam, de nem Krisztus sze-
retetével. Nekem az a célom, hogy 
a szüleimmel való kapcsolatom ja-
vuljon. A kapcsolatunk most stag-
nál, de megértettem, hogy az én ke-
reszténységem nem jelenthet ösz-
szeférhetetlenséget a szüleimmel. 
Szeretem őket, és Jézus szereteté-
vel igyekszem ezt tenni. Valamikor 
nem tudom ezt kifejezni, de igyek-
szem. Ebben még sokat kell fejlőd-
nöm.
Jövővel kapcsolatban milyen elképzelé-
seid vannak?

Ha nem térnek meg akkor is nyit-
ni szeretnék feléjük, ha pedig meg-
térnek – aminek nagyon örülnék 
-, akkor mivel kicsit furi lenne, ha 
én pásztorolnám őket, ezért ezt in-
kább másra bíznám, leginkább Is-
tenre. Apukám próbál engem meg-
győzni arról, hogy ez csak múló do-
log a részemről, de ő ezzel nem ren-
dít meg. Anyukámmal jobb a kap-
csolatom, szeretetteljes, és úgy ér-
zem, hogy Isten munkálkodik a 
szívében. Nincs messze a megté-

réstől. Ő volt istentiszteleten és lát-
ta, hogy ez nem egy szekta. Érzem, 
hogy ő is kapott Istentől inspiráci-
ót, el is olvasott egy keresztény re-
gényt, ami jó hatással volt rá. 
Osztálytársaid tudják, hogy keresztény 
vagy?

Először nem élőszóban, hanem az 
MSN-en próbáltam mondani ne-
kik az evangéliumot, amit nem fo-
gadtak el, de azt viszont többé-ke-
vésbé elfogadták, hogy én keresz-
tény vagyok. Az elején kicsit eről-
tetett voltam, de most próbálom 
úgy csinálni, ahogy Jézus is tette, és 
nem nagy szellemi dolgokat mon-
dani, hanem bemutatni, hogy Ő él.
Szoktál értük imádkozni?

Igen, bár többnyire nem az egész 
osztályért, hanem egyes embere-
kért. Pl. nyáron jobban megismer-
tem valakit az osztályból, akivel az-
óta nagyon jó barátságban vagyok. 
Az ő megtéréséért imádkozom so-
kat mostanában. Ezenfelül tudom, 
hogy ez az ő döntése, és én nem is 
akaom befolyásolni ebben, és má-
sokat sem. Mint a jelzőtábla, ami 
nem hajt, csak utat mutat…

A versírás, ez a talentum hogy bon-
takozott ki az életedben? Megtéré-

sed előtt is írtál verseket?
Hatodikos koromban – tehát 

még megtérésem előtt - kezdtem 
el verseket írni gondolván, hogy én 
is lehetnék olyan, akikről az iroda-
lomkönyvekben lehet olvasni. Mi-
vel akkor még csak 12 éves vol-
tam, félérett, versszerű képződmé-
nyeket írtam az életről úgy, ahogy 
én azt akkor felfogtam. Legelső ver-
sem például a felhők szomorú életé-
ről szól. De írtam még vallásról, po-
litikáról, történelemről, néha szere-
lemről vagy abszolút hülyeségekről 
(össze-vissza értelmetlenségek rí-
mekbe szedve). Volt, amikor a 14 
éves korombeli pesszimista, ember-
gyűlölő világszemléletemet, és lelki 
zaklatottságomat vetítettem ki stró-
fákban. Két év alatt kb. 20 verset 
(többnyire inkább versikét) írtam. 
Ez lényegében intuíció szempontjá-
ból előkészítette azt az ihletettséget, 
ami most van. Miután megérintet 
Isten, olyan utat találtam, amiben 
ki tudom fejezni az érzéseimet, mi-
vel a keresztény élet tele van mély 
érzelemmel. Szerintem ez a legro-
mantikusabb élet, mivel tartalmaz-
za a legnagyobb ellentéteket, for-
dulatokat, és ha akarjuk, és nem 

süppedünk bele egy álló, sekély po-
csolyába, hanem a Szent Szellem 
kalandos vezetésével úszunk előre a 
lélek vad folyóin, nagyon izgalmas-
sá tud válni – nem tapasztalatból be-
szélek, de hiszem, sőt tudom, hogy 
így lesz… Nos, visszatérve: próbá-
lom úgy írni őket, hogy megzené-
síthetők és irodalmiak is legyenek. 
Akaratlagosan vagy tudat alatt stí-
lusokat ötvözök, amiket megtöltök 
szellemi mondaivalóval, és így sze-
retnék egy új stílust teremteni, ami 
megérinti az embereket. Megtéré-
sem (2 év) óta már van kb. 50 ver-
sem, és van három közöttük, amit 
meg is zenésítettem. Jórészt Jézus-
hoz szólnak, de vannak magáról a 
keresztény életről szólók is. Amikor 
jön egy ihlet, úgy érzem, hogy ezt 
Isten hozza fel bennem egy alap-
gondolatként, amit továbbfejtek, 
és ebből lesz az, amit láthatunk az 
OIKOSZ lapjain.
Amikor olvasod őket az újságban, mit 
érzel?

A saját verseimet kritikus szem-
mel olvasom, de meg vagyok velük 
elégedve. Ha mégis valamelyikkel 

nem, akkor azt gyorsan klasszi-
cistákra jellemzően átírom, mi-
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előtt még belekerülne az újságba.  
Néha belegondolok, hogy milyen 
hatása van arra, aki olvassa. A lé-
nyeg, hogy Istennek adom ezért a 
dicsőséget. Isten bennem azt erő-
sítette meg, hogy a versekhez még 
nekem meg kell érnem. Az, amit én 
írok, a belső énemből fakad, abból, 
aki én valójában vagyok, és nekem 
fel kell nőnöm ahhoz, hogy a saját 
életemben is meg tudjam mutatni 
azt, amit írok. Ennek még az ele-
jén vagyok.
A zenélésről beszéljünk egy kicsit. A 
dobolás és gitározás már megtérésed 
előtt is az életed része volt, és mit jelent 
most neked?

Már régen 1 évet tanultam gitárta-
nárnál, utána másfél év szünet után 
újra elkezdtem gitározni a megtéré-
sem után. A szilveszteri műsorra ké-
szültünk, és akkor kaptam újra elő. 
Megtetszett a dicsőítés. Gondol-
tam, hogy összevethetném a dicső-
ítést és a versírást, de ez még egy-
előre csak terv, bár már 3 versemet 
megzenésítettem. Úgy gondoltam, 
hogy lesz majd egy együttesem. 
Hogy milyen stílusú legyen, ahhoz 
volnának ötleteim, de hogy kik 
legyenek benne, azt még nem 

tudom. Próbálom elvenni az Úr 
vezetését. Még azért sok új dicsőí-
tő dalt kell megtanulnom, és zene-
ileg is fel kell készülnöm. Szoktam 
imádkozni ezügyben, hogy Isten 
mutasson utat. Majd megkapom a 
választ a megfelelő időben.
Mindig nagy örömmel vettem,hogy 
bármiféle szolgálatra kérlek (kapuzás, 
rakodás, közösön rendezés), sosem uta-
sítasz el, nagy szeretettel jöttél. Ez au-
tomatikus benned, szívesen segítesz.

Szívesen csinálok olyan dolgot, 
amiben értelmet látok. Ebben a se-
gítésben is és a szolgálatban is értele-
met látok, és ha megy ez nekem, szí-
vesen csinálom tovább is. Nekem is 
meg kell persze küzdenem a lustaság-
gal is. 
Talán korai kérdezni, de milyen szol-
gálathoz állsz közel, Isten mit helyezett 
a szívedre?

Van bennem egy erősödő sejte-
lem, hogy Istennek van valami na-
gyobb terve velem. Minden bizony-
nyal szerepe lesz benne a dicsőítés-
nek is. Bármit is akarjon az Úr, alá-
zattal várom. 
Dicsőség az Úrnak, hogy megszólított 

téged, és már akkor, amikor meg-
alkotott téged, beléd gyúrta azt az 

éhséget, amit nem a világban kerestél, 
hanem Isten országában. A legnagyobb 
dolog történt meg veled, hogy a neved 
fel van írva a Mennyben. Azt kívánom 
neked, hogy ezt a pályát fusd be dicső-
ségesen, és győztesen, hogy elnyerd a di-
csőséges koszorút, és ott tudj maradni 

az Ő útján. Amikor odaérsz Jézus elé, 
azt tudja mondani: „Jól van, jó és hű 
szolgám” Fiatal vagy még és sok min-
den áll még előtted. Légy áldott! Ámen.

Lélek
Ó, a lélek, melynek lantja szólhat olyan szépet, 
Mely Istennek szerez örömet s gyönyörűséget, 

De ha csügged, s unja, hogy ujja a húrt pengesse, 
Az Úr Lelke, ő vajon mihez kezdhetne véle? 

Szólhat rá, hogy „játsszál újra”, de ha nem érdekli, 
Hallgatna az erőszakra? Isten ezt nem űzi...

Mert a lélek makacs marad, és mit játszik, hamis, 
Hogyha őt más irányítja, és nem szabad a szív. 

Ez a szabad akarat, mitől ember nem állat, 
Ez adja a hívásra azt az őszinte választ, 

Ami megalapozza, hogy mi az örök sorsa. 
Fellebbezni nincs joga, ezt ő választotta. 

Ó, lantos! Csapj hát híven, tűzzel a húrok közé! 
Ne hagyd, hogy álmos szíved ellepje a feledés! 

Akarod, hogy munkád végre teremje gyümölcsét? 
Hass, alkoss új ritmust, mely áthat emberek szívén! 

Verbényi Zoltán
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Buzdítás
 Kedves Testvérek, sok szere-
tettel köszöntelek benneteket. Az el-
múlt héten eszembe jutott ez az ige: 
„(Jézus mondja) Én vagyok az út, az 
igazság és az élet.” Az életben sokszor 
vagyunk olyan helyzetben, amikor 
kérdőre vonjuk Jézust, de tudjuk, 
hogy ez nem jó, mert Istent nem sza-
bad, és nem is lehet kérdőre vonni.
 Egyik éjszaka, amikor ezen 
az igén elmélkedtem, rájöttem, hogy 
Isten válaszol minden olyan kérdé-
sünkre, amikor kételyeink vannak. 
Krisztus csak azt kéri, hogy őszin-
te kérdéseink legyenek, és minden 
élethelyzetben Őt keressük. Egy hét-
tel ezelőtt kaptam egy telefont, hogy 
van egy családtagom, aki hamaro-
san elköltözik ebből a világból. Én 
egyetlen egyszer találkoztam vele, de 
akkor is azt láttam, hogy idős lété-
re nemhogy én erősítettem őt, ha-
nem ő erősített engem. Megkérdez-
tem tőle, hogy „Lajos, mit tudnék 
én érted tenni, amivel könnyebbé te-
hetném szenvedéseidet?” Azt vála-
szolta, hogy „Semmit, csak tovább-
ra is ezt az életet éld, és ezt a remény-
séget vedd komolyan, amibe te 

most vagy. Megkérdeztem tőle, hogy 
miről beszél. Arról a szilárd hitről, 
és arról a szeretetről, amit te tanúsí-
tasz a te embertársaid felé, mert tu-
dom, hogy az nem emberi szeretet, 
hanem Istentől kaptad. Nyugodtan 
zúgolódhatnál és kérdőre vonhatnád 
Istent, de te nem ezt teszed, hanem 
hálás vagy Istennek. Hogy tudod ezt 
megtenni, amikor tudom, hogy a te 
édesapád is egy szigorú, agilis ember 
volt? Emlékszem, hogy te, már ami-
kor te 8 éves voltál, Bibliával a kezed-
ben azt mondtad, hogy Jézus szeret. 
Ez hogy van?” Azt mondtam neki, 
hogy ez azért van így, mert Isten 
használni akarja az életemet és téged 
is használni akar. Nem értette, hogy 
Isten hogyan akarja őt használni, hi-
szen ő már öreg és nagyon beteg. El-
magyaráztam neki, hogy azzal tudja 
szolgálni, ha szereti azokat az embe-
reket, akik körülötte vannak. Ekkor 
átölelt és megkérdezte, hogy mit ad-
hat nekem? Én mondtam neki, hogy 
semmit, csak hagyja hogy most én 
megszeretgessem. Olyan jó volt ezt a 
bizonyságot így élővé tenni.

Gombos Györgyné Zsuzsó

Fejtörő

Előző szám megfejtése

1.) FÜZIKE
2.) Hárpia
3.) parancsnok ;armatúra
4.) Fogas
5.) RÉZFÚVÓSOK
6.) béke
7.) korrupció  - feddhetetlenség
8.) (24) Víszintesen és függőlegesen  is minden harmadik szám az előző 

kettő összege  2+4=6   4+6=10  stb.
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Az iTemplom.hu egy interne-
tes templom, amely missziós célból 
jött létre. Az interneten elérhető 
eszközökkel megpróbálja megszó-
lítani a gyülekezetbe nem járó em-
bereket, továbbá azokat, akik tradi-
cionális gyülekezetekbe járnak vagy 
a környékükön nincs élő gyüleke-
zet. Igyekszik kapcsolatokat kiépí-
teni az emberekkel, válaszolni a hit-
tel kapcsolatban felmerült kérdése-
ikre és ha lehetséges, akkor elkalau-
zolja őket egy környékbeli élő gyü-
lekezetbe.

Az iTemplom.hu rövidítésben 
az i betű az internetre utal, a temp-
lom szó pedig a templomot, a gyü-
lekezetet jelenti.

Az iTemplom.hu logója egy 
kereszt előtt álló harcos.

Az iTemplom.hu létrehozásá-
nál egy igazi gyülekezeti ház felépí-
téséből indultam ki. A részei:

Bejárat
Istentiszteleti terem
Dicsőítő terem
Imaterem
Lelkigondozói szoba
Gyermekterem
Tanítások terme
A bejáratnál a látogató elol-

vashatja azt, hogy miből áll az 
iTemplom.hu, milyen helyi-
ségei vannak, mi a funkciójuk 

és a céljuk. 
Az istentiszteleti teremben min-

den vasárnap délután 5-kor élő vi-
deós istentiszteletben vehetünk 
részt. Az istentisz-
telet két részből áll, 
egy kb 25 perces di-
csőítésből, amely-
nek során youtube 
dicsőítő videók ját-
szódnak le auto-
matikusan egymás 
után és egy maxi-
mum 15 perces ige-
hirdetésből. Az ige-
hirdetés sugárzása WEB kame-
rán keresztül történik egy online 
videomegosztóra, innét töltődik le 
a prédikáció a nézők számítógépe-
ire. Az élő istentisztelet mellett az 
archivumból az eddig elhangzott 
igehirdetéseket lehet megnézni. Le-
hetőség van még az igehirdetés alatt 
kérdéseket feltenni, amelynek meg-
válaszolása az igehirdetés után tör-
ténik, továbbá az igehirdetés témá-
járól skype-s beszélgetést kezdemé-
nyezni.

A dicsőítő terem célja Istent di-
csőítő énekek, videók bemutatása. 
A terembe belépőt folyamatosan 
játszódó dicsőítő zene fogadja. Ha 

a látogatónak vannak kedvenc 
dicsőítő számai, akkor a kb. 120 

darab youtube dicsőítő videót tar-
talmazó listából tetszőleges leját-
szási listát állíthat össze magának és 
hallgathat meg. 

Az imateremben megismerked-
hetünk a közbenjáró és a harcos 
imával, megtudhatjuk, hogy mi-
kor, melyiket, hogyan használjuk. 
Megtudhatjuk, hogyan imádkoz-
zunk gyógyulásért, mit kell tenni 
akkor, ha megkötözöttségekkel ta-
lálkozunk akár a saját életünkben, 
akár mások életében. Ha a látoga-
tó igényli, akkor együtt imádko-
zunk vele a megadott problémáért 
skype-n keresztül vagy ha kell, ak-
kor keresünk a lakóhelye közelében 
egy élő hitű pásztort, aki részt vesz 
vele akár egy szabadító szolgálatban 
is.

A lelkigondozói teremben prob-
lémákról, a hallgatót foglalkoztató 
kérdésekről beszélgetünk skype-n 
keresztül. A témák között szerepel-
nének a házassági problémák, alko-
hol-, kábitószerfüggőség, gyermek-
nevelési kérdések. Ha nem tudjuk 
megválaszolni a kérdéseket, akkor 
megpróbáljuk a témában tapasztal-
tabb lelkigondozó felé irányítani a 
problémával jelentkező embereket.

A gyermekteremben gyermek 
dicsőítéseket lehet hallgatni, a ki-
sebbek részére bibliai történeteket, 
bibliai témájú kifestőket kínálunk.

A tanítások termében a Szeretet 
Lángja Gyülekezetben 2006 óta 

Az iTemplom.hu-ról röviden
elhangzott tanításokat lehet meg-
hallgatni. A tanítások között lehet 
keresni téma, előadó, cím alapján. 
Az istentiszteleti teremben a vasár-
naponként elhangzó rövid igei üze-
netnek elsősorban a figyelemfel-
keltés a célja, az, hogy ráirányítsa 
az emberek figyelmét az Ige olva-
sásának, megértésének fontosságá-
ra. Az igazi hitbeli növekedés a ta-
nítások termében hallgatható hosz-
szabb tanítások, igemagyarázatok 
által lehetséges. Természetesen a 
hallgató ajánlhat interneten elérhe-
tő tanításokat is és ha az megfelel az 
iTemplom.hu szellemiségének, 
akkor bekerül a tanítások listájába. 

A tanítások, dicsőítő számok lis-
tájához nagyon egyszerűen adha-
tunk hozzá új elemeket, mert a ta-
nítások, igehirdetések, dicsőítő szá-
mok címei külön adatbázisban tá-
rolódnak. A listák bővítéséhez ele-
gendő az adatbázishoz hozzáadni 
az új címeket, a honlapon automa-
tikusan megtörténik az új dolgok 
megjelenítése.

Ha vannak ötleteid, észrevételeid 
az iTemplom.hu-val kapcsolat-
ban, kérlek keressél meg.

Kovács Kálmán



An oikos was 
the basic unit of 
society in most 
Greek city-states, 
and included the 
head of the oikos 
usually the oldest 
male), his extend-
ed family (wife 
and children
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