
Oikosz

A Szeretet Lángja Gyülekezet
Kiadványa

2010. február



Oikosz

Tartalom:

Korszakváltás (Szabó Sándor).........................................................2-4
Hangos ébresztő (Barna János)................................................5     
Interjú (Kocsi Krisztina).............................................................5-11
Vers (Barna János).........................................................................11
A kegyelem (Babarczi József )....................................................12-14
Vers (Verbényi Zoltán)...................................................................15
Bizonyság (Gombos Györgyné & Prunner Anita).......................16-17
Kvíz .......................................................................................18-19
Fejtörő (Rácz Anita).................................................................20-21 
Mi Atyánk (Verbényi Zoltán)....................................................22-23
Eszter asztala Vinczéné módra (Vinczéné Marika)..........................24 
Könyvajánló.............................................................................25-26



Oikosz

Az Úr Jézus Krisztus szereteté-
vel köszöntök mindenkit a Szere-
tet Lángja Gyülekezetben.
Az Ő gazdag áldása legyen mind-
nyájunkon  a 2010-es évben is.

Mivel az év első néhány heté-
ben kihirdetésre került a korszak-
váltással kapcsolatos igei üzenet, 
ezért itt az újságban csak néhány 
gondolattal szeretnék emlékezte-
tőül visszautalni arra, hogy mit 
kapott a Magyar eklézsia, és a Sze-
retet Lángja Gyülekezet ezen a te-
rületen az Úrtól.

Az Eklézsia üzenete: Józs 1:1-
9. 1Mózesnek, az ÚR szolgájá-
nak halála után ezt mondta az 
ÚR Józsuénak, Nún fiának, Mózes 
szolgájának: 2Az én szolgám, Mó-
zes meghalt. Most azért indulj, kelj 
át itt a Jordánon, te és ez az egész 
nép arra a földre, amelyet én adok 
Izráel fiainak.3Nektek adok minden 
helyet, ahová léptek, ahogyan meg-
ígértem Mózesnek. 4A pusztától és 

a Libánontól a nagy folyamig, az 
Eufrátesz folyamig, nyugat felé pe-
dig a nagy tengerig a ti területetek 
lesz a hettiták egész országa. 5Sen-
ki sem állhat ellened egész életedben. 
Veled leszek, ahogy Mózessel is vele 
voltam. Nem maradok el tőled, nem 
hagylak el. 6Légy erős és bátor, mert 
te teszed ezt a népet annak 
az országnak az örökösé-
vé, amelyről megesküdtem 
atyáiknak, hogy nekik adom. 7Csak 
légy igen bátor és erős, őrizd meg, 
és tartsd meg azt a törvényt, ame-
lyet Mózes, az én szolgám paran-
csolt neked. Ne térj el tőle se jobb-
ra, se balra, hogy boldogulj min-
denütt, amerre csak jársz.8Ne hagyd 
abba ennek a törvénykönyvnek az 
olvasását, hanem tanulmányozd 
éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd 
meg mindazt, ami ebben meg van 
írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és 
boldogulsz.9Megparancsoltam ne-
ked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, 

Korszakváltás a szellemvilágban, 
korszakváltás a Szeretet Lángja 

Gyülekezetben 
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és ne rettegj, mert veled van Iste-
ned, az ÚR, mindenütt, amerre 
csak jársz.”

Egy korszak váltás sikeréhez 
hozzátartozik, hogy valaminek  
- jelen esetben valakinek, Mó-
zesnek - meg kell halnia ahhoz, 
hogy ÚJ jöhessen létre. Ugyan 
ez igaz az újjászületéskor is. Aki 
megtartja a régit, abban nem tud 
az új felnövekedni, vagy csak na-
gyon satnyán, mert A RÉGI 
MINDIG VISSZAHÚZ, és 
nem lehet tőle jól előre haladni. 
A 3.-4.  versben Isten látást ad 
arra vonatkozóan, hogy mi a cél 
és megígéri, hogy mindvégig ve-
lünk lesz. Az 5.-6. vers biztonsá-
got adó ígéret arra,hogy Ő mind-
végig támogat, de ennek feltétel 
hogy legyünk bátrak és  erősek. 
A 7.-8. vers beszél arról, hogy 
ahhoz, hogy a bátorság és áldás 
meglegyen, a törvény (Isten Igé-
jének, és beszédének) naponkén-
ti olvasása és megtartása szüksé-
ges, mert a bátorság   az  Úrhoz 
való HIT általi szoros kapcsoló-
dásból származik. A 9. versben a 
„ megparancsolom  neked” sza-
vak nem leuraló, önkényeskedő 
parancsszavak, hanem az Úr fél-

tőn szerető szívéből fakadnak, me-
lyeknek célja a győzelmes, és si-
keres életre való buzdítás, hiszen 
azt elérni más úton nem lehet, vagy 
csak rövid távú látszat eredmények 
elérése lehetséges.

A korszakváltásra való felszólítás 
a gyülekezetünk felé is megérke-
zett az Úrtól  az 5 Móz 29., 30. il-
letve a 31. rész 14- 30. verséig.
Ezeken az Igéken keresztül Isten 
ERŐSEN figyelmeztet bennünket 
a vele való SZÖVETSÉG MEG-
TARTÁSÁRA! „hogy elkötelezd 
magad Istenednek, az ÚRnak átok-
kal is fenyegető szövetségére, amelyet 
a mai napon köt veled az ÚR, a te 
Istened.” (5Móz. 29,11)

Ne legyenek bálványaink! A mai 
korszakban minden kényelem és 
luxus, amit a világban megkapha-
tunk könnyen bálványunkká vál-
hat. Mert minden bálvány, ami kö-
zénk és Isten közé áll. Láthathuk, 
hogy a világ fiait, de sokszor a ke-
resztényeket is egye-egy bálvánnyá 
lett dolog mennyire megrabolja. 
„Láttátok förtelmes bálványaikat, 
amelyek fából és kőből, ezüstből és 
aranyból vannak. Ne legyen azért 
köztetek olyan férfi vagy nő, nem-
zetség vagy törzs, amelynek a szíve 
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ma elfordul az ÚRtól, Istenünktől, 
és elmegy, hogy szolgáljon e népek is-
teneinek. Ne legyen köztetek mérget 
és ürmöt termő gyökér! Ezért ha va-
laki hallja ennek az átoknak az igé-
it, és áldásban bizakodva ezt mond-
ja: jó sorom lesz akkor is, ha meg-
átalkodott szívvel élek! Pedig emiatt 
elpusztul az öntözött föld a kiszá-
radttal együtt.” (5Móz. 29,16-18)

A naponkénti Igeolvasás táplál-
ja az élő kapcsolatunkat  Istennel, 
és segít EMLÉKEZETÜNKBE 
VÉSNI az Isten beszédét, hogy a 
kísértések ne győzhessenek le ben-
nünket. „Most pedig írjátok le ezt 
az éneket! Tanítsd meg rá Izráel fia-
it, ( a Szeretet Lángja Gyülekeze-
tet) add a szájukba, mert ez az ének 
lesz a tanúm Izráel fiaival szemben. 
Mert beviszem őt arra a tejjel és 
mézzel folyó földre, amelyet esküvel 
ígértem meg atyáinak. Eszik, jólla-
kik, meghízik, és mégis más istenek-
hez fordul; azoknak szolgálnak, en-
gem pedig megvetnek, és megszegik 
szövetségemet.” (5Móz. 31,19-20)

 Tehát lehetetlen hogy igazi 
mélyreható korszakváltás követ-
kezzen be az életünkben, amely-
ben Atyánk egy még áldottabb 
még bővölködőbb életet akar 
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adni, ha nem lesz Vele az eddigi-
eknél is még szorosabb a kapcsola-
tunk HIT  ÉS ENGEDELMES-
SÉG által.  Egyedül akkor lehetsé-
ges hogy a Megmentő szeretete ki-
áradhasson minden emberre, ha lát-
ják rajtunk , a „hirdetőkön” is az 
Atya dicsőségét. Ha ellankadunk, 
akkor az elkövetkező nagyobb meg-
próbáltatásokban még azt is elveszít-
hetjük, amink most van! 

Mennyei Atyán azért beszél ilyen 
szigorúan, mert az Istenfélelem ál-
tal is a MI  javunkat akarja szolgál-
ni! „Ezért tehát, szeretteim, ahogyan 
mindenkor engedelmeskedte-
tek, nem csupán jelenlétem-
ben, hanem sokkal inkább 
most, távollétemben is, félelemmel és 
rettegéssel munkáljátok üdvösségetek” 
(Fil. 2,12).  Tehát kedves Szeretet 
Lángja Gyülekezet, HITTEL és 
ENGEDELMESSÉGGEL  ELŐ-
RE! MERT: 
„Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, 
minden útja igazságos. Hű az 
Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes 
ő.” (5Móz. 32,4)

Szabó Sándor
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Kocsi Krisztivel

TZs: Szeretettel köszöntelek a ri-
portalanyok sorában. 
Az első kérdésem az lenne, hogy me-
sélj egy kicsit a gyerekkorodról. Mi-
lyen volt az életed, mielőtt Isten 
megszólított? Hiányzott neked Isten?

Korszakváltásra való buzdítás Bar-
na Jánoson keresztül

Meddig sántikáltok kétfe-
lé? Mondta Illés Baál prófétái-
nak a Kármel hegyén. Ezt a kér-
dést teszem most fel nektek. Isten 
nem 50%-ot, nem 70-et, hanem 
100%-ot kér! Szeresd az Urat, a 
te Istenedet teljes szívedből, tel-
jes lelkedből, és minden erődből. 
Nincs középút! A gyülekezet nem 
„Áldj meg Uram- klub”, nem sza-

badidő központ, hanem 
Isten tiszteletének helye, 

Isten háza. Add át teljesen a szí-
ved az Úrnak, szánd oda az egész 

életedet, élj szentségben, járj a ví-
zen szelíden. „A ti szelídségetek le-
gyen ismert minden ember előtt” 
(Filippi 4:5). Ne ugrálj a küszö-
bön, kint is vagyok, bent is va-
gyok. Ezzel becsapod magad és az 
ördög elaltat téged. Ébresztő! Térj 
meg! Itt az idő, aki takargatja, an-
nak nem lesz jó vége, aki megvall-
ja, és elhagyja, az nyer irgalmat. 
Tedd le a szennyes ruhát, vedd fel 
a fehér ruhát. Ne engedd, hogy az 
ördög altatásban tartson. Állj rá a 
hit útjára, indulj bátran el, az időt 
ne pocsékold el. Hajrá, kalandra 
fel! 

Barna János

Hangos ébresztő

KK: Gödöllőn születtem és egy 
nem hívő családban nőttem fel. 
Nem jártam templomba, mégis 
valahogy tudtam, hogy Isten léte-
zik. A gyerekkoromra nem szíve-
sen emlékszem vissza, mert igazá-
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gazdasági szakközépbe, de vala-
hogy ide keveredett a papírom. 
Nagyon könnyen tanultam, nagy 
reménye volt a szakmai osztályfő-
nökömnek hogy tovább tanulok, 
de aztán megismertem a volt férje-
met, és 19 évesen férjhez mentem. 
20 éves voltam mikor Dani meg-
született.

TZs: Válás után hová vezetett az 
utad?
KK: Válás után úgy éreztem, 
hogy semmi nem sikerül. Kudarc-
ba fulladt minden elképzelésem, a 
szívem össze volt törve, és 
nagyon egyedül éreztem 
magam. Azt a biztonsá-
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ból nem volt túlzottan boldog. A 
családban  sok viszály volt a szü-
leim között, én pedig mindig meg 
akartam felelni az édesapámnak, 
hogy kiérdemeljem a szeretetét. 
Van egy 4 évvel fiatalabb öcsém. 
Gyerekként sokat veszekedtünk, 
és mindig úgy éreztem, hogy őt 
jobban szeretik, mint engem. Az 
iskolában jó tanuló voltam. Volt 
egy két barátnőm, akiket nagyon 
szerettem, de többnyire nem sze-
rettem a társaságot, és sokszor úgy 
éreztem, hogy nem vagyok közé-
jük való, én más vagyok. Azt hi-
szem túl komoly voltam már kis-
lányként. Szerintem túl hamar 
nőttem fel. De valahogy Is-
ten mindig körbevett a szere-
tetével, csak akkor még nem 
tudtam, hogy Ő az. Vol-
tak emberek az életemben, 
óvó-néni, tanárnők, akik-
re még mindig emlékszem, 
mert különösen törődtek ve-
lem. Vácra jártam egészség-
ügyi szakközépiskolába, ál-
talános ápolónő és asszisz-
tens a szakmám. Érdekes 
úton kerültem a váci iskolá-
ba, mert eredetileg nem oda 
jelentkeztem, hanem köz-
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gos védelmet sem éreztem, ami 
gyerekkoromban körül vett. Ak-
kor akármilyen egyedül voltam 
is, mindig éreztem, hogy Isten 
mellettem van, de ekkorra már 
ezt sem éreztem és úgy fogtam 
fel, hogy Isten „mindig keresztbe 
tesz” nekem, és elhagyott. Nem 
sikerült semmi, és nem értettem 
miért. Dani óvodás volt mikor 
elváltunk, tudni akartam a jö-
vőt, hogy mi vár rám, ezért el-
kezdtem jósnőkhöz járni. Von-
zott a természetfeletti világ és 
én magam is jósolgattam, szel-

lemet idéztem, belenyúl-
tam az okkultizmusba, a 
„negatív szellemvilágba”. 

Tele lettem félelmekkel, és min-
den még rosszabb lett. Aztán egy 
este egy mondatot mondtam Is-
tennek: „Ha te vagy, akkor én 
meg akarlak ismerni, mert sem-
mi nem sikerül és szükségem 
van rád.” Ez az egy mondatom 
őszinte volt, és Isten meghallgat-
ta. Rövid időn belül csodák so-
rozata kezdődött az életemben.
TZs: Kérlek, mond el hogy vála-
szolt Isten az imádra?
KK: Nagyon hamar válaszolt Is-
ten. Pannival egy munkahelyen 

dolgozunk,  és   az egyik  lánynak  
beszélt Istenről, meg a Bibliáról, és 
én is pont ott voltam. Mondtam 
Panninak, hogy én akarok egy ilyen 
Bibliát, és megkértem, hogy hozzon 
nekem. Rövid időn belül kaptam 
tőle egyet, és elkezdtem olvasni az 
Újszövetséget. 
TZs: A megtérés pillanata mikor volt?
KK: 2003. augusztus 5-én, a név-
napomra kaptam a bibliám,  és tud-
tam, hogy minden kérdésemre ben-
ne van a válasz, hogy minden igaz, 
ami benne van, hogy ez  a  válasz 
Istentől! Még a munkahelyen is ol-
vastam. Mindent tudni akartam. 
Szakítottam mindennel, amit meg-
értettem, hogy Isten előtt utálatos, 
és bűn. Az Ige teljesen meggyőzött. 
Mindentől meg akartam szabadul-
ni, ami elválasztott Tőle. Isten va-
lósággá vált számomra, és magával 
ragadott. Átadtam az életemet és a 
szívemet  Jézusnak, és tudtam, hogy 
a legnagyobb kincset találtam meg, 
amit mindig is kerestem - vagyis Ő 
talált meg engem. Istenre bíztam 
magam. Az első hitbeli döntésem a 
lakáshitel volt, amit az Ő kezébe tet-
tem, és bíztam benne, hogy Ő gon-
doskodni fog rólam. Ez így van az-
óta is. Tényleg semmiben nem szen-
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vedtem soha hiányt, és mindig ki 
tudtam fizetni mindent. Ez lehe-
tetlen lenne Isten segítsége nélkül. 
Csodával határos módon kaptam 
meg a lakáshitelt is, mert pont ab-
ban a hónapban kaptunk rész-
vény-pénzt a cégtől, ami növelte 
a fizetésemet, és 2 hét alatt meg-
kaptam a banktól a 3,5 millió hi-
telt, amire egyébként egyedülálló-
ként nagyon kicsi esélyem lett vol-
na adóstárs nélkül.
TZs: Az első gyülekezeted a gödöl-
lői Baptista Gyülekezet volt. Hogy 
érezted ott magad, és miért jöttél el?
KK: Elkezdtem járni abba a Bap-
tista gyülekezetbe ahová Panni is 
járt. Szerettem járni, minden al-
kalmon ott voltam, folyamato-
san fejlődött az  Úrral a kapcso-
latom, megszabadultam bűnök-
től, félelmektől és a dohányzástól 
(napi egy-másfél dobozt szívtam 
középiskolás korom óta). 2005 ja-
nuárjába merítkeztem be, és tud-
tam, hogy már teljesen Jézusé va-
gyok. A bemerítési igém ez volt:  
akit a Fiú megszabadít az való-
ban szabad!!! Isten minden szavát 
nagyon komolyan vettem. Aztán 
2005 tavaszán, egy pár hónappal 
a bemerítkezésem után,  elmen-

tünk Velencére egy karizmatikus 
Baptista gyülekezetbe egy 3 na-
pos konferenciára. A „Szentségének 
tüze” volt a téma és Sergio Scataglini 
tartotta az alkalmat. Ez  egy mér-
földkő volt az életemben. Minden 
nekem szólt, és ahogy imádkozott 
értem az a szolgáló, az Úr betöltött 
tűzzel. Három napig örömmámor-
ban úsztam és tűzben égtem, úgy 
járkáltam ott Velencén mintha több 
méterrel a föld felett lebegnék. Két-
ségbeesetten vágytam az Úr jelenlé-
tére. Szent Szellem keresztséget kap-
tam és mentem olyan alkalmak-
ra ahová csak vonzott Is-
ten és ahol ott volt a Szent 
Szellem tüze. Hát innentől 
kezdve nehéz volt a baptista gyülibe 
járnom, de az Úr megerősített és bá-
torságot adott kiállni azok mellett, 
amiket megtapasztalhattam vele. 
Kerestem Isten akaratát és vezetését.
TZs: Hogy találkoztál Sanyival?
KK: Szabó Sándor pásztorunkat 
még régebbről „A Menny kapu-
ja pokol lángjai”  c. színdarabból 
ismertem, ahol angyalka voltam. 
Nem tudom, hogy jutottam hozzá 
a telefonszámához, de felvettem vele 
a kapcsolatot és egyszerre jártam a 
művelődési házba is istentiszteletre 
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és a baptista gyülekezetbe is. Isten 
konkrétan vezetett ebbe a gyülibe. 
Igéket kaptam, bátorítást hogy Is-
ten tárt karokkal vár, csak indul-
jak el. 2-3 hónapba telt, míg Isten 
szerint való módon eljöttem, illet-
ve Pannival együtt eljöttünk. Ne-
héz volt, sok próba következett, de 
többet akartam Istenből. 
TZs: Amióta ide jársz mit munkál-
kodott Isten benned?
KK: A szívemnek gyógyulásra 
volt szüksége, mert tele voltam sé-
relmekkel, fájdalmakkal és Isten 
gyökérkezelést végzett bennem. 

Biztonságban, elfogadás-
ban és szeretetben része-
sültem a gyülekezetben. 

Hálás vagyok Istennek minden 
testvéremért és a Pásztorért, hogy 
szeretetben elhordoztak. Tényleg 
családomnak tekintem a gyüleke-
zetet. A jellememet is folyamato-
san formálja Isten. Hagynom kel-
lett Istennek, hogy szeressen és 
hogy szeretni tudjak. Az elmúlt 
hat évben csak Őt akartam meg-
ismerni, és hagyni, hogy úgy for-
máljon és alakítson, ahogy akar. A 
szívemnek meg kellett változnia, 
és erre csak az Ő szeretete volt  ké-
pes.

TZs: A házi-csoporttól mit kaptál? Fon-
tos volt ez az életedben?
KK: A házi-csoport nagyon fontos 
része volt a fejlődésemnek, ahol ki-
beszélhettem a problémáimat, amik 
adódtak és mindig kaptam szeretetet. 
Isten hétről hétre meghallgatta a ké-
réseinket és imáinkat. Mindig új erőt 
kaptam a folytatáshoz. Nem is tud-
tam volna egyedül végigcsinálni azo-
kat a próbákat, amiken átmentem. 
TZs: A házi-csoport után jött a közben-
járó imacsoporthoz való csatlakozásod. 
Hogyan szólított meg Isten, hogy oda 
kell járnod?
KK: Először még a házi-csoporton 
is alig mertem imádkozni, és ugyan-
ezt éreztem a közbejáró ima-csoport-
ban is. Először visszajött ez a félelem, 
és azt gondoltam, hogy ez olyan nagy 
harcosoknak való, mint Pali. Aztán 
kaptam egy álmot Istentől, amiben 
beleugrottam a levegőbe Pali után. 
Ezek után mentem, nem hátráltam 
meg, és ez már másfajta fejlődés volt, 
mert a szellemi harc területén tanított 
Isten sok mindenre.
TZs: A dicsőítő csoportba is bátorság 
kellett, és az Úr megadta ezt neked. 
Hogy zajlott ez le benned?
KK: Isten vonzott a dicsőítésbe. 
Vágytam ott lenni a jelenlétébe, és 

In
ter

jú9



Oikosz
Oikosz

neki énekelni, dicsérni Őt. Nagyon 
sok harcom volt magammal való-
színűleg abból adódóan, hogy nem 
szeretek szerepelni, kiállni emberek 
elé. Sok mindent le kellett küzde-
nem, de Isten mindig megerősített, 
hogy ő a szíveket vizsgálja, és nem 
azt nézi, amit az emberek. Igéken 
keresztül bátorított, hogy csak di-
csérjem Őt. Azt hiszem nagy mun-
kát végzett már bennem az Úr, mert 
sokkal szabadabb vagyok. Most más 
területeken várnak rám kihívások.
TZs: Elmondanád, hogy milyen ter-
veid vannak?
KK: Szeretném, ha a terveim azok 
lennének, amik Isten tervei is! Meg-
térésem óta az vonz, hogy értsem 
Isten célját és akaratát az életem-
re. Most az jelent kihívást számom-
ra, hogy ha Isten mond valamit, ak-
kor ki merjek lépni, és elmondjam, 
megtegyem, amit Ő mond. A Vele 
való kapcsolatomnak olyan biz-
tos alapokon és bizalmon kell áll-
nia, mint ahogy egy kis gyerek függ 
az apukájától. Szerintem csak ab-
ban a személyben lehet bízni, akit 
ismerek, ezért még többet  és töb-
bet akarok megérteni és megismer-
ni Istenből. Ez a tanulási folyamat 
részei, hogy folyamatosan tőle függ-

jek, benne maradjak az Ő szereteté-
ben, nyugalmában, hogy engedel-
meskedjek neki, és hogy elmélyül-
jön a Vele való kapcsolatom! Kihí-
vás számomra a betegért való imád-
kozás. Vágyom arra, hogy Isten tud-
jon használni a gyógyításban. Hi-
szem, hogy ez az Ő vágya is.
TZs: Dani nevelése közben Isten mit 
végzett el benned?
KK: Nagyon sokat formált  Isten a 
jellememen  Danin keresztül. A sze-
retet mindig győz, az biztos. Nem 
mindig sikerült jól megoldanom a 
helyzeteket. Sokat hibáztam, és sok-
szor megkérdezte tőlem Is-
ten hogy ki az Úr? Ő vagy 
én? Nehéz volt az elmúlt 
2-3 év és sok mindenben meg kel-
lett tanulnom Istenre támaszkodni, 
mert nem tudok egyszerre anya és 
apa is lenni. Nem tudok mindenhol 
ott lenni, és csak Istenben bízhatok, 
abban, hogy minden, ami történik 
Danival, arról Isten tud. Az én ré-
szem, hogy imádkozzam érte és sze-
ressem. Sokat javult a kapcsolatunk, 
de legfőképpen én változtam.
TZs: A párválasztással kapcsolatban 
mi van szívedben?
KK: Istennel töltöttem az elmúlt 
éveket, és nem vágytam társra. 
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Vagy talán még én sem tudtam mit 
is akarok igazából. Mostanában ér-
zem, hogy nem jó az embernek 
egyedül lenni, és szükségem van va-
lakire, akit szerethetek, és aki az én 
másik felem. Hiszem, hogy  ezt Is-
ten érlelte meg a szívembe, és ké-
szít, hogy Isten-szerinti feleség tud-
jak majd lenni. Ő tudja, hogy mi-
kor van itt ennek az ideje, és mikor 
vagyok kész egy házasságra. 
TZs: Mit üzensz az olvasóknak?
KK: Egy ige jutott eszembe: „Ke-
ressétek először  Isten országát, és 
ráadásul minden megadatik nék-

tek.” Isten szereti, ha keressük a je-
lenlétét, ha  csak vagyunk vele, és 
nem dolgokért, kérésekért keressük, 
hanem időt töltünk vele. Hagyjuk, 
hogy szeressen minket, hogy az Ő 
szeretete megváltoztasson, átformál-
jon, átitasson. Mert csak azt tudjuk 
adni, amink van, de előbb el kell fo-
gadnunk az Ő szeretetét, hogy sze-
retni tudjunk. És mindennek erre 
a szeretetre kell felépülnie, és eb-
ből kell kiindulnia. 1János 4.10: 
„Nem abból áll ez a szeretet, hogy 
mi szeretjük az Istent, hanem 
hogy Ő szeretett minket.”
TZs: Ámen
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A menyegzői ruha

Hallottam régen
Különböző rendezvényeken

Az volt a szlogen
Belépés csak tornacipőben!

Menyegzői ruha nélkül
Nincs belépés a menyegzőbe.
A menyegző ruhád legyen

Mindig tiszta,
Nemsokára az Úr Jézus jön vissza!

Barna János
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Örülök, hogy elkezdted olvasni 
e sorokat, de rögtön arra kérlek, 
hogy állj meg és válaszolj a követ-
kező két kérdésre: Ki, és kitől kap-
hat kegyelmet a világban? 
A bíró a törvény alapján és a kö-
rülményeket figyelembe véve 
szabja ki a büntetést. Megalapo-
zatlan vád esetén felmentést ad, 
mert a vádlott ártatlan, de a bűnös 
megkapja a büntetését.
Van azonban egy, a bíró felett álló 
szervezet, vagy személy, amely ke-
gyelmet adhat a törvény által már 
elítélt bűnösnek. Ez viszont nem 
összekeverendő az amnesztiával, 
amikor is minden folyamatban 
levő vizsgálatot és kiszabott bün-
tetést eltörölnek, „elfelejtenek”.
  Isten a tökéletes igazság és a tö-
kéletes szeretet. Igazságosságából 
fakad, hogy az általa hozott tör-
vény alapján (amit nem a bűnbe-
esés után, utólag kreált) a bűnös 
embert kárhozatra ítéli. Szereteté-
ből fakad, hogy Jézus Krisztust ke-
reszthalálra adta azért, hogy a tör-

vényt betöltve, általa kegyelmet 
adhasson az elítélt embernek.
  Ha nem ismerjük meg Isten tör-
vényét, és általa azt az ítéletet, 
ami ránk vár, akkor képtelenek le-
szünk elfogadni a kegyelmét. Ér-
tetlenül fogadjuk, amikor az em-
berek nem fogadják kitörő öröm-
mel, hogy Jézus meghalt értük. 
Pedig egyszerű a magyarázat: ha 
szerintük nincs problémá-
juk, akkor minek kellene 
számukra megoldás. Erre 
mutat rá az ige.
„Hirdetem az ÚR kegyelmének 
esztendejét, Istenünk bosszúállá-
sa napját, vigasztalok minden gyá-
szolót.” (Ézs. 61.2)
Bármennyire kellemetlen is szá-
munkra, az emberekkel a rossz 
hírt is közölni kell. Mi magunk 
is így jutottunk hitre, és ismertük 
meg a kegyelmet. Könnyen lehet, 
hogy az ítélet felismerése nélkül 
Jézust csak egy jó embernek, jó 
barátnak, nagy tanítónak, szerető 
Istennek, de nem megváltónak is-

A kegyelem
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meri meg az ember. Az ok, hogy 
a kegyelmet oly nehezen fogad-
juk el, keresztényként sem válto-
zik meg. Megtérésünk, újjászü-
letésünk után nagy a szívünkben 
az öröm, mert egyértelmű szá-
munkra: elítélt voltam, de ke-
gyelmet kaptam! Viszont a Sá-
tán nem hagyja ki azt a ziccert, 
hogy el ne hitesse velünk, hogy 
jobb emberekké váltunk. Pedig 
ez nem igaz! Az ige nem mond-
ja, hogy a keresztény embernek 
bűnt kellene elkövetni, de azt 
mondja: 

„Ha azt mondjuk, hogy 
nincsen bűnünk, önma-
gunkat csaljuk meg, és 

nincs meg bennünk az igazság.” 
1Jn. 1.8
„Ha azt mondjuk, hogy nem va-
gyunk bűnösök, hazuggá tesz-
szük őt…”1Jn. 1.10
„De Isten kegyelméből vagyok, 
ami vagyok…” 1Kor. 15.10
Ha elhisszük, hogy mi magunk 
már nem vagyunk elítéltek, eb-
ből az következik, hogy nincs 
is szükségünk kegyelemre, pe-
dig Isten arra bíztat, hogy hit-
ből (kegyelembe vetett hitből) 
éljünk. Ez az általános rész, de 

van konkrét is. Így például amikor 
nem engedelmeskedünk Istennek 
„kicsi vagy éppen túl nagy dolgok-
ban” és erre azt mondjunk, hogy ez 
nem bűn, vagy éppen konkrét csele-
kedetnek tagadjuk meg bűnös vol-
tát. Erre Isten azt válaszolja: Én a 
bűnös embernek adok kegyelmet. 
Ha te fellebbeztél, akkor szerinted 
kétséges az, hogy bűnös vagy, tehát 
amíg ez ügyben újra és újra felleb-
bezel, addig a bűnödben maradsz, 
mert nem amnesztiát, hanem ke-
gyelmet adok, az viszont a bűnös-
nek jár. 
 Jézusnak nem az volt a problémá-
ja a farizeussal (Lk.18/10-14), hogy 
jókat cselekedett, hanem  hogy nem 
volt hajlandó elismerni, hogy bű-
nös, és szűksége van a kegyelemre. 
Ellenben a vámszedő ezt megtette, 
és meg is kapta a kegyelmet!
  Nagyon megérintett a házasság-
törő asszony példázata az Igében, 
amely fontos útmutatást ad arra, 
hogyan éljünk kegyelemben. A tör-
vényt ismerő vallásos emberek oda-
vitték Jézushoz a házasságtörő asz-
szonyt, mert a törvény alapján ha-
lálra kellet őt ítélni.
Érdekes, hogy az összes szereplővel 
megismertette Jézus a kegyelembe 
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ismerő tömeg vesz körül. Ismerd 
el bűnösségedet, és térj meg be-
lőle. Ennyit kér a mai napon Jé-
zus. Az, hogy a tömeg mit csinál, 
és mi lesz a következménye, azzal 
ne foglalkozzál. Bízd magadat Jé-
zusra, mert Ő nagyon jól tud min-
denről, ami veled történik.
  Egy felkent tesó fogalmazta meg 
nagyon egyszerűen a következőt. 
„A törvény alatt lenni számunkra 
azt jelenti, hogy tennünk kell vala-
mit Istenért. Akkor mit jelent ke-
gyelem alatt lenni? Azt hogy Isten 
tesz valamit az emberért, Ő tesz 
értünk valamit.” Figyel-
jünk oda! Ne tévedjünk 
át a másik oldalra. Ha azt 
gondolod, hogy tudsz valamit ten-
ni Istenért, akkor bajban vagy. Is-
tennek engedelmeskedve úgy 
tudsz élni, hogy elfogadod amit Ő 
akar neked adni, adni, adni, adni, 
adni, adni, adni..

Babarczi József
  

vezető út első felét, mégpedig azt, 
hogy mindenki elfogadta, hogy 
bűnös. Még a vallásos farizeusok is 
kénytelen kelletlen elismerték ezt 
Isten jelenlétében. Az asszony sem 
fellebbezett, ártatlanságát bizony-
gatva. Elfogadva bűnösségét, rög-
tön meg is tapasztalta, hogy Jézus 
nem az ítéletet gyakorolja, hanem 
mint megváltó, kegyelmet gyako-
rol.
  Kedves testvér! Hányszor talál-
tad már magad ilyen szituációban, 
amikor ott állsz a tömegben és azt 
kiabálod „vétkes”!? Fogod a követ 
és te azt mondod „jó és bűntelen 
ember vagyok, jogom van az íté-
let végrehajtásra”. És repülnek a 
kövek, a szavak és általad veszik 
el a másik ember, pedig Krisztus 
kegyelmet ad neki, ha ő elismeri 
bűnösségét. Neked pedig NEM 
TUD Jézus kegyelmet adni.
 Ne csüggedj, ha épp te vagy a 
”bűnös asszony” akit Jézus elé rán-
cigálnak. Krisztus sem aggódott az 
asszonyért, hiszen ő már kegyel-
met adott neki, és ha a tömeg nem 
is hallgatott volna a Szent Szel-
lem hangjára, útja talán egyene-
sen a mennybe vezetett volna. Te 
se aggódj, ha a bűnösségedet fel-
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Még többet Istenből

Körülöttem minden száraz és sötét, 
De szívemben világít a fényesség, 

Amely Te vagy, Uram, mindörökké. 
Betöltöd lámpásomat, amely érted ég. 

Te vagy az élő víz forrás! Életet töltöttél belém. 
Szívem égni vágyó lámpás, melybe olajat töltöttél. 
Benned van csak boldogság! Vonj magadhoz még! 

Te jobb vagy, mint bármi más. Mindig Nálad laknék! 

Látom, milyen üres a Tőled elszakadt világ: 
Halott és szennyes, mégis azt hiszi: király. 

Azt hiszi, Nélküled felemelheti saját trónját. 
Kezdet óta ez megy, és nem látni változást. 

De ha is elkeserednék, nem tennék semmi újat a Nap alatt, 
Ezért inkább áldalak én, mert a szereteted örökké megmarad! 

Ez az, ami tovább él, mikor a Föld s az egek ropogva elmúlnak. 
Hiszen Te vagy ez a fény, ami nélkül minden élet megszakad!

Ezért Rád vágyódik a lelkem szüntelen, 
Mert Nálad nélkül én örökre elvesztem! 
Egyre inkább vágyom szent jelenléted! 

Egyre jobban vágylak megismerni Téged! 

Áldás szeretnék én lenni ott, ahol éppen élek, 
Hogy végre valóra váljon az, amit most remélek. 

Lelkem, bízva bízzál, mert Urad, Jézus van veled! 
Veled van Istened, aKi a legyőzhetetlen szeretet!

Verbényi Zoltán
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Gombos Györgyné, Zsuzsó

Kedves tesvérek! Sok szeretettel 
köszöntelek benneteket egy igé-
vel: „Az Istennek békessége, mely 
minden értelmet felül halad, meg 
fogja őrizni szíveiteket és gondo-
lataitokat a Krisztus Jézusban.”  
(Filippi 4:7).  Ezt az igét azért ho-
zom elétek, mert Isten az elmúlt 
napokban kinyilatkoztatta előt-
tem, hogy semmi sem lehet fonto-
sabb számunkra, mint a tőle szár-
mazó békesség. Az életben külön-
böző harcokat élünk meg, ame-
lyekben emberileg tehetetlenek 
vagyunk. Isten békessége nélkül 
tehetetlenek vagyunk arra is, hogy 
jót tegyünk másokkal.

Ezért minden körülmények kö-
zött az Istennel való elcsendesü-
lés és a Vele való találkozás a leg-
fontosabb. Sok mindent mon-
dunk mi, hogy mit kell tennünk, 
de semmi nem lehet fontosabb a 
Bibliaolvasásnál, ami erőt ad ah-
hoz, hogy a harcainkban is Isten 

békessége ott lehessen a szívünk-
ben. Rajtunk múlik, hogy meny-
nyire vesszük komolyan az Isten 
jelenlétét. Nem kell ahhoz testileg 
gyengének vagy éppen egészséges-
nek lenni, hogy lássuk azt, hogy 
mindennek a mozgatója az Isten. 
A természet, egy falevél is, Isten 
jelenlétében jött létre. Isten nélkül 
semmi sem lett, ami lett.
Az elmúlt napokban sokszor fáj-
dalmaim voltak, és többen kérdez-
ték, hogy miért nem alszok, mi-
ért nem pihenek; aludnom kelle-
ne és pihenni. Én azt mondtam, 
hogy Isten lát engem, és Ő 
nem mér rám többet, csak 
azt, ami szükséges ahhoz, 
hogy közelebb kerüljek Őhozzá. 
Egy ilyen fájdalmas éjszakán, ami-
kor már nem volt semmire erőm, 
imádkoztam az Istenhez, hogy va-
laki jöjjön. Másnap megjelent Bá-
lint. Imádkoztunk együtt, és este 
Isten segített és megszűnt a fájda-
lom.

De ha akkor, ebben a helyzetben 
békétlenségem van és lázadok, Is-
ten nem tudott volna meggyógyí-
tani.
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Prunner Anita

Biztatom azokat, akik megtér-
tek és elfordultak az Úrtól. Ré-
gebben én is úgy éltem, hogy el-
fogadtam az Urat, de amint egy 
kicsit jobb lett a helyzetem elfor-
dultam Tőle. Ezt az utat jártam és 
nem vettem észre, hogy a Sátán 
mennyire az Úr ellen hangolt. 
Nem vettem komolyan és nem 
értettem meg, hogy miért kell a 
rossz helyzetekben is hálát adni 
Istennek, és miért engedi meg 
ezeket a rossz lépéseket. Egy idő 

után észrevettem, hogy 
minél többször fordul-
tam Hozzá, annál köny-

nyebben vettem az előttem álló 
akadályokat. Elgondolkoztam 
rajta, hogy az hogyan lehet, hogy 
mások éjjel-nappal dicsérik Őt, 

én meg csak néhányszor adok Neki 
hálát. Megtapasztalatam, hogy ami-
kor többet imádkozom, és többször 
beszélgetek Vele, sokkal könnyeb-
ben tudok hálát adni és sokkal több 
szeretet árad belőlem, és nem ér-
zem olyan üresnek az életemet. Na-
gyon hálás vagyok az Úrnak, hogy 
ennyire megváltoztatott, hogy igazi 
nőt faragott belőlem, és nagyon sok 
energiát és nyugalmat adott. Ész-
revettem, hogy a családom is egy-
re jobban közeledik Hozzá. Most 
eladónak és pénztárosnak tanulok, 
és már az iskolába való felvételem 
is csodálatos volt, mert először nem 
akartak felvenni, de aztán mégis si-
került, így reményem van arra, hogy 
eladóként vagy pénztárosként elhe-
lyezkedhessek. Dicsőség ezért Neki.
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Kvíz
Az alábbi egyszerű kvízből kiderül, melyik Szeretet Lángja gyüleke-

zeti vezetőre hasonlítasz a leginkább. Karikázd be azoknak a válaszok-
nak a sorszámát, amelyek a leginkább igazak rád, majd számold meg, 
melyikből lett a legtöbb. A kvíz értékelését a követekező számban fog-
juk leközölni.

Miről hallgatnál meg leginkább egy jó kis prédikációt?
a) Természetesen a kenetről vagy a tized témájáról
b) Valami jó kis ószövetségi témáról, amiről még senki nem hallott
c)  Bármi is legyen a téma, racionálisan közelítsék meg a dolgot

Ha kellene, milyen hosszú igehirdetést tartanál?
a) Egész álló nap tudnék prédikálni, de a szűkös időkeret miatt 
csak két órát beszélnék
b) Tartanám magam az időkerethez, de hagynék fél órát az ige-
hirdetés végén, hogy tudjak hosszan imádkozni
c) Mondanivalóm tömören, velősen, tudományos bizonyítékokkal alá-
támasztva mondanám el  egy óra alatt

Mikor és hogyan érkezel az istentiszteletre?
a) Elsőként érkezem, hiszen gödöllői vagyok. Érkezésem után még se-
gítek berendezi a termet 
b) Néha ugyan önhibámon kívül elkésem, de kezdésre mindig igyek-
szem megérkezni
c) Az egész családot bezsúfolom az autóban és mindig időben érkezem, 
de nem túl korán
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Milyen embernek tartod magadat?
a) Nyílt, közvetlen ember vagyok. Mindenkit névről ismerek és szemé-
lyesen üdvözlök az istentisztelet elején 
b) Lehet, hogy kívülről szigorúnak és komolynak látszom, de igazából 
egy nagyon jófej ember vagyok
c) Racionális gondolkozású, kedves embernek tartom magam

Hogyan fejeznéd be az alábbi mondatot: Dicsőítés közben...
a) Tapsolok és éneklek. Ha kijelentést kapok Istentől, megosztom a 
gyülekezettel
b) Igen jó és erős hangom kihallatszik a tömegből
c) Inkább megkímélem a gyülekezetet az énekhangomtól és csak csend-
ben állok Isten jelenlétében

Mivel töltöd a szabadságodat?
a) Szabadság??? Egy főállású szolgálónak nincs szabadsága!
b) Hazamegyek szülőotthonomba

c) Mindegy hová megyünk, csak legyen a közelben egy kemping

Milyenek a telefonálási szokásaid?
a) Amióta flottás lettem, napi 25 órát is tudok már beszélni
b) Csak szükség esetén telefonálok 
c)  Röviden, tömören, lényegre törően telefonálok

Mennyit és mire használod a számítógépet?
a) Számítógép???  Úgy írok, mint a villám….néha lecsapok
b) Próbálok haladni a korral. A jegyzeteimet is már géppel írom. A 
Wikipédia a kedvenc oldalam
c) Rengeteg időt töltök a gép előtt, főleg a munkám miatt, ezért a sok 
gépelés nem lehet akadály
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1.  Oldd meg az alábbi anagrammát!

EZ ÉSZT SZŰR

2.   Kicsit összekeveredtek a betűk, rakd sorba és válaszd ki azt a szót, 
amelyik nem színt jelöl!

MÁRNIK ;  RENIBCÓ ;  BARAIMZÓ ; RÁKSLAT ; TIKZÜR
 
3.  Milyen állatok hiányoznak a zárójelből?

(...) ÁS     (...)CIPŐ
(...)ÓL      (...)SAJT

 
4.  A zárójelben álló szavak közül melyiknek a jelentése ellentétes a nagy-
betűs szóéval?

 FÉNYŰZŐ     (sivár, szűkös, nemes, sovány,  egyforma)

5.   Melyik a kakukktojás

FEL- ;   ANTI-  ; NEO-  ;  PRE-  ;  BEL-

20



Fejtö
r

ő
Oikosz

2010. febr
u

ár
Oikosz

 6. Milyen szó kerüljön a zárójelbe, hogy négy új szót kapjunk?

KÉP
(.....)    FESTÉSZET

BÍRÓ
ÜVEG

7.  Mi a sorozat következő száma?

6  ;   -9   ;  13,5  ;  -20,25  ;   ???

8. Mi a MARKER szó jelentése?

MÁGNÁS  ;  PIAC  ;  MÁRKI  ;  GRÓF  ;  JELZŐ

9. Mi a bokrok csoportjának a neve?

KAZAL ;  CSALIT ;  TISZTÁS ;  HANDZSÁR ; ÖKOSZISZTÉMA

10. A következő bábuk melyike kell, hogy szerepeljen az EN PASSANT 
lépésben?
 

GYALOG  ; VEZÉR ; KIRÁLY ;  HUSZÁR ;  BÁSTYA

 
Jó szórakozást :)
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A mindenki által jól ismert Mi 
atyánk… kezdetű imádságot Jé-
zus azért tanította nekünk, hogy 
ennek alapján imádkozzunk. Ez 
persze nem jelenti, hogy azt vár-
ja el tőlünk, hogy szóról szóra ezt 
ismételgessük, hanem hogy ennek 
az imádságnak alapján építsük 
fel Istenhez szóló imádságainkat. 
Íme, a Miatyánk, kicsit másképp 
– Verbényi Zoltán átiratában: 

9 Mi Istenünk, aki az Atya, a 
Fiú és a Szent Szellem vagy egy 
személyben, és aki a Menny-
ben és a mi szíveinkben lako-
zol! Hozzád szólok most bel-
ső szobámban, a szívem legmé-
lyéről, tudván, hogy a Te füle-
id nem süketek, és meghallga-
tod imám.
 
10A Te szentséged mutatkozzon 
meg a mi cselekedeteink által, 
hogy a bűnös emberek előtt 
Tefeléd mutató jelzőkarók le-
gyünk, akik a Te akaratodat tel-
jes szívükből cselekedvén ma-

gasztalják fel a Te mindennél 
hatalmasabb nevedet! Legyünk 
hírnökei a Te országod eljöve-
telének, mint mennyei köve-
tek, akik a Te Királyságodhoz 
tartoznak, bármilyen pozíciót 
töltünk is be itt a Földön. Jöjj 
el ide hozzánk, látogass meg 
minket a Te Szent Szellemed-
del, hogy bepillantást nyerjünk 
abba az Országba, ami eljöven-
dő, és teljes isteni har-
mónia uralja! Legyen 
úgy, ahogy a Te örökké-
való tervedben szerepel! Ne a 
mi akaratunk legyen meg, ha-
nem a Tiéd, mert a Te akara-
tod tökéletes, s ezért alárendel-
jük a mi akaratunkat a Tiéd-
nek, hogy a kettő egy legyen, s 
így folyamatosan mennyei hul-
lámhosszon legyünk! 

11Add meg nekünk minden 
nap, ami az életben maradá-
sunkhoz szükséges mind testi-
leg, mind szellemileg a Te Igé-
den keresztül. Köszönöm, hogy 

Mi Atyánk
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gondot viselsz ránk, s nem ha-
gyod, hogy a mi szellemünk 
kikerüljön a Te jelenlétedből. 

12Csak a mi bűneink választa-
nak el Tőled, ezért most bűn-
bánó szívvel állok Előtted, 
s elismerem: egyedül Elle-
ned vétkeztem, s a Te felsége-
det sértettem meg. De köszö-
nöm, hogy felajánlod a bűn-
bocsánatot a Te tulajdon Fia-
don keresztül, s én ezért ma is 
élek ezzel az egyetlen lehető-

séggel, hogy megtisz-
tuljon a köztünk lévő 
csatorna a bűnök tö-

mésétől. Legyen a Te megbo-
csátásod az életemben olyan 
mértékű, amilyen mértékű 
az enyém azok felé, akik vét-
keztek ellenem. Én is vétkez-
tem Teellened, s ezért eldön-
töm az én szívemben, hogy 
minden egyes felebarátomnak 
megbocsátom mindazt, amit 
akár szóban, akár tettben vé-
tett ellenem, bármilyen mér-
tékű is legyen az, és bármeny-
nyiszer fordult is elő. Meg-
vallom, hogy szeretem az én 

felebarátaimat, valamint a test-
véreimet a hitben, és kérem a Te 
kegyelmedet, hogy feltétel nél-
kül tudjam szeretni őket. 

13Köszönöm, hogy Te nem ha-
gyod, hogy erőnkön felül érjen 
minket kísértés, s így mivel ha-
lottak vagyunk a bűnnek, min-
den kísértésnek ellene tudunk 
állni a Te kegyelmedből. Ellene 
állok a gonosznak a Te neved vé-
delmében, s az elfut tőlem, ezért 
áldom a Te hatalmas neved, Jé-
zus! 
Minden a Tiéd, hisz Te alkottad 
a Mindenséget a kezdetek kezde-
tén. Egyedül Te vagy Isten, aki 
méltó minden imádatra és dicső-
ítésre örökkön örökké! Ámen! 
Eredeti változat: Máté 6:9-13

Verbényi Zoltán
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Recept másképp

Vegyél az élet kamrájának a polcáról egy csésze türelmet és öntsd 
bele egy negyed kiló bátorságba. Adj hozzá egy tetézett evőkanál 
megbocsájtás és egy kávéskanál béketűrést. Szitáld át a munka finom 
szitáján.

 Keverd össze ezeket egy fél liter tudással, a kitartás edényében. Egy 
csöppnyi megalázkodás és egy fél kávéskanál akarás ízesebbé teszi ezt a 
receptet.

 Süsd meg a Krisztusba vetett hited sütőjében a jövőbe vetett remé-
nyeddel. Amikor ezt megtetted, akkor borítsd be az egészet sze-
reteted mindenre kiterjedő fényével és meglásd az Úr 2010-es 
eszetndeje egy boldogabb év lesz számodra is!

Vinczéné Marika

Eszter asztala
 Vinczéné módra

Eszter
 a

sztala
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Könyvajánló
Bizonyára senkinek sem kerülte el a figyelmét, hogy november óta elindult 
gyülekezetünkben a könyvárusítás: minden vasárnap ki-ki kedvére válo-
gathat a jobbnál jobb – kedves anyósom szavaival élve ,,léleképítő – köny-
vek és egyéb kiadványok (naplók, noteszek, tollak, képeslapok, kulcstartók, 
matricák, hűtőmágnesek, stb.) között. Az alábbiakban szeretnék bemutat-
ni és figyelmetekbe ajánlani néhány új könyvet.
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Az élet nem rólam szól   (Max 
Lucado)
A könyv címe mindent elárul, de 
nézzük egy kicsit részletesebben: 

Az első naptól kezdve a 
saját utunkon akarunk 

járni: "...Olyan házastársat aka-
rok, aki boldoggá tesz engem, és 

olyan munka-
társakat, akik 
mindig kikérik 
a véleménye-
met." A nekem 
megfelelő idő-
járást akarom, 
olyan közleke-
dési viszonyo-

kat, melyben haladni tudok, és 
olyan kormányt, mely érdekei-
met szolgálja...." Önreklámozás, 
Önfenntartás. Énközpontúság... 

MINDEN RÓLAM SZÓL. Min-
denki azt mondta, hogy ez így van, 
mindenki ezt csinálja, igaz? Mi pedig 
elhittük. Azt hittük, önmagunk bál-
ványozása boldoggá tesz. Ez a hit pe-
dig káoszt teremtett: zajos otthono-
kat, stresszes vállalkozásokat, kegyet-
len kapcsolatokat.
Ha céllal akarsz gyorsan haladni, 
íme a cél! Az életnek akkor van ér-
telme, ha elfogadjuk benne a helyün-
ket! Örömeink, problémáink, aján-
dékaink és tehetségünk; ha mindezt 
Annak ajánljuk, aki teremtett min-
ket, hirtelen elnyerjük, amit hiányol-
tunk, és megtaláljuk, amit kerestünk. 
Nagyszerű könyv!
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- Öt vallomás - 
öt fiatal élet 
Kiutat találni...
Mindenki kiutat 
keres. Kiutat a 
reménytelenség-
ből. és a kétség-
beesésből. Kiutat 
a kábítószer-és az 

alkoholfüggőségből. Kiutat a bör-
tönből.
Van-e egyáltalán valaki, aki tény-
leg ki tud törni az ilyen dolgok rab-
ságából? A könyvbeli történetek 
mind igazak. Az azokat megíró fi-
atalok valaha mindnyájan úgy érez-
ték, hogy csapdába kerültek és hogy 
nincs számukra REMÉNY. 

Az imádko-
zó szülő és Az 
imádkozó fele-
ség után most itt 
a sorozat harma-
dik része. 
Ti férfiak! Mit 
is vártok a há-
zasságotoktól? 

A könyv tele van személyes törté-
netekkel, tanácsokkal ismert ke-
resztény férfiaktól. Húsz olvasmá-
nyos fejezetben a szerző megoszt-
ja az olvasóval, hogyan járjon köz-
be Istennél mindazokon a területe-
ken, amelyeken a feleségének szük-
sége van az imádságokra.
Még sebekkel teli helyzetekben is 

Isten minden képzeletet felülmúló-
an képes beavatkozni és segíteni!

A szó teremtó 
ereje    (Charles 
Capps)
A szavak a vi-
l á g m i n d e n -
ség leghatalma-
sabb eszköze-
iként működ-
nek. Vagy győ-
zelemre segíte-

nek az életben, vagy megkötöznek. 
Isten teremtő ereje a mai napig is 
ugyanolyan, mint az idők kezdetén, 
amikor kimondta: Legyen világos-
ság! – és lett világosság! Ha Isten be-
széde megfogan a szívünk-
ben, és kimondjuk a szánk-
kal, az isteni mindenható-
ságnak a szellemi erőforrásává válik 
bennünk.
Az embert Isten a maga képére és 
hasonlatosságára teremtette. Ez a 
könyv arról szól, hogyan kell ki-
mondanunk az Ő hittel teli szavait 
a saját helyzetünkre, és hogyan tud-
juk megváltoztatni az életünket. Te-
gyük lehetővé, hogy Isten teremtő 
ereje átáramoljon rajtunk!
„Megmondtam népemnek, hogy 
az lesz meg nekik, amit mondanak, 
de a népem egyre csak arról beszél, 
amije van.”
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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 extended 
family (wife and chil-
dren), and slaves liv-
ing together in
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