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Nemes Pál:

SZÓLJUNK ÉLETET!

2. rész

Budapest, AGAPE Gyülekezet, 2020. július 26. vasárnap
3. Ismerjük, nagyon jól tudjuk, hogy a nyelv hatalmában
van az élet és a halál.
Péld.18,21 „Az élet és a halál a
nyelv hatalmában van, és amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi.”
Isten elénk adta az életet és a
halált, és azt kérte, azt parancsolta, hogy válasszuk az életet.
Tehát ez nemcsak a jól felfogott
érdeked, hanem hit, ugyanakkor
engedelmesség kérdése is. Nem
mondhatom magam kereszténynek, Jézus tanítványának,
ha nem választom az életet.

Dávid Sátora
Gyülekezet

NEMES PÁL:

Szóljunk életet! - 02.

Vajon a tíz kém hazudott? Ma
úgy mondanánk, realisták
voltak. Vagyis, meghazudtolom Istent, ha az Ő ígérete
ellenére a láthatókhoz, a
’realitáshoz’ ragaszkodok,
és a látható körülményeket
mondom ki, és azt szajkózom
Isten ígérete ellenére.

1. OLDAL

Ha az életet választom, ezzel
az is jár, hogy a beszédemmel
is az életet választom. Amikor
a beszédemmel mégsem az életet mondom, akkor az azt jelenti,
hogy engedetlen vagyok, és nem
vagyok Jézus Krisztus tanítványa;
nem úgy élek, mint egy tanítvány.
Tehát olyankor meg kell változtatnom a gondolkozásmódomat és a beszédemet.
Ismeritek a Kánaán földjére kiküldött kémek történetét. Amikor
visszajöttek, tíz kém negatív beszámolót mondott a népnek.
(folytatás a 3. oldalon)

„De testvéreink legyőzték a Vádolót. A Bárány vérével
győzték le, és ahogy az ő beszédükkel tanúságot
tettek az igazságról. Legyőzték, mert nem kímélték a
saját életüket, és nem féltek a haláltól sem."
JELENÉSEK 12,11

PETZ RENÁTA:

Élj a lehetőséggel!
Imáid mozgósítják a Mennyet.
Imáid zászlók, amelyet kitűzöl:
’Ezen a helyen kihirdetem Jézus Krisztus győzelmét! Trónt
állítunk Neked Uram, jöjj és
uralkodj!’ Leszel az Ő keze? Kinyúlsz az elveszettekért? Tedd
meg először imában! Hirdesd
ki az Úr győzelmét

2. OLDAL

LAKATOS VERA:

Adjatok hálát az Úrnak! - 02.
„Menj be, lépj be hálaadással” – be kell lépni a hálaadás
kapuján, hogy el tudd kezdeni Őt dicsőíteni. A hálaadás
ajtót nyit meg. Mi kell ehhez?
Zsolt.95,6 „Jöjjetek, hajoljunk
meg, boruljunk le; essünk
térdre az Úr előtt, a mi Alkotónk előtt!” – alázat.

7. OLDAL

DSGY-vasárnap 15:00 órától

ONLINE: https://www.youtube.
com/dsgynet/live
SZEMÉLYESEN:
LEHETŐSÉGEK HÁZA
Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.

MARADJKAPCSOLATBAN!

VÁRUNK - BÁRHOGYAN!
Fontos, hogy jelen legyél, hogy
kapcsolatban legyél másokkal. Örömmel látunk a reggeli
imákon, a házicsoportokon, a
vasárnapi istentiszteleteken
személyesen is és online is
és a keddi 'IRÁNYTŰ' online
alkalmakon!
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Összejövetelek:
vasárnap 15:00 órától!

LEHETŐSÉGEK HÁZA
Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.

Petz Renáta:

ÉLJ A LEHETŐSÉGGEL!
Ézsa.45,1-3 „Így szól az Úr
felkentjéhez, Círushoz, ... ’Én
megyek előtted, az egyenetleneket megegyenesítem,
az ércajtókat összetöröm, és
leütöm a vaszárakat. Neked
adom a sötétségnek kincseit
és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudd, hogy Én
vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene’.”
A Mennyben nagy készülődés van most, mert
ezekre a napokra is van Istennek terve. Sok mindent elkészített, amit véghez fog vinni. Akarsz Te is
Vele együtt mozdulni ezekben? Figyelj az Úrra, engedd,
hogy vezessen, tanácsoljon. Kapcsold oda a szíved
Hozzá!
Hogyan? Nyisd meg, tárd ki, olvasd az Ő Beszédét, a
Bibliát, engedd, hogy ha kell, átformálja a gondolataidat, igazítsd hozzá a szívedet, a terveidet. Amikor
pedig megérted, hogy Ő mit szeretne, akkor ne állj meg
itt, hanem indulj el. Kezdd el megtenni mindazt, amit
már megértettél, amit rád bízott. És most jön a lényeg:
Legyél benne hűséges!
Ne csak egy fellángolásnyi időre engedd, hogy a szívedet megragadja, hanem köss szövetséget Vele. Amikor elfáradsz, emlékezz meg arról, hogyan indultál, mi
motivált. Beszélj róla a szívednek, beszélj róla az Úrnak,
beszélj róla másoknak is. Figyeld, ahogy a szíved újra
rádobban a hívásra! Mert az Úr előhozza a ’rejtekhelyek gazdagságát’. A benned elrejtett kincseket,
ajándékokat, elköteleződéseket is előhozza!
Emlékszel, amikor Jézus imádkozni tanított? Akkor
Ő a szívét mutatta meg. Egy mintát adott – nem a szavakról, nem a témákról, hanem arról a szívről, ahogy Ő
közeledett az Atyához. Megpróbálta szavakkal kifejezni, átadni, ahogy Ő az Atyával beszélget, kapcsolódik – szívtől szívig. Ez volt a lényeg, hogy élő kapcsolata volt, ezért az Ő szavai, az imája tele volt élettel.
Azok a szavak önmagukban csak olyanok, mint a
2. oldal

zengő érc és a pengő cimbalom. Egy kapcsolatról nem
elég beszélni, hanem meg kell élni azt a kapcsolatot,
amire az Atya hív bennünket.
Mennyei Atyánk, az a szívünk vágya, hogy az a szentség és hatalom, az a dicsőség, ami a Mennyben van,
ahogy az uralmad kiterjed mindenre, ahogy a szereteted betölt mindent, ahogy a szentséged tüze ég – ez
legyen meg itt a Földön, a Te terved és akaratod
szerint! Jöjj közel! Gyere és uralkodj az életemben,
családomban, gyülekezeteinkben, városunkban,
uralkodj a nemzetünkben! Jöjjön el a Királyságod,
legyen meg a Te akaratod itt a Földön is úgy, ahogyan a Mennyben megvan!
Ilyen szívű, ilyen letett életű fiak lesznek azok, akiken
keresztül Isten terve láthatóvá lesz. Sötétség borítja a
Földet és éjszaka a népeket, DE! Nézz körül, és lásd
meg, merre felé nagy a sötétség? Az az a hely, ahol
a rajtad levő világosság változást fog hozni. Az az a
hely, ami fölött kezdj el imádkozni. Az imáid mozgósítják a Mennyet. Az imáid zászlók, melyet kitűzöl: „Ezen
a helyen hirdetem Jézus Krisztus győzelmét! Trónt
állítunk Neked Uram, jöjj és uralkodj!”
Azt mondta az Úr: „Én megyek előtted!” Vannak a
még sötétségben levő területeken elrejtett kincsei,
akikért kinyúlik az Úr keze! Leszel az Ő keze? Kinyúlsz
értük? Tedd meg először imában! Hirdesd ki az Úr
győzelmét az életük fölött! Hirdess a foglyoknak, a
megkötözötteknek szabadulást, hirdesd a kegyelem
időszakát, a megtérés lehetőségét!
Hívd a távol levőket! Szólj a sötétségben ragadtakhoz. Állíts trónt az Úrnak azon a helyen, ahol vagy és
legyél az egybeszerkesztés munkálója. Aztán figyelj,
mert ahogy a szellemi légkör elkezd változni, az emberek fülei megnyílnak, éhesek és szomjasak lesznek
Isten jelenlétére. Azt veszed észre, hogy egymás után
jönnek a lehetőségek, hogy Jézus Krisztus neve rajtad keresztül megdicsőüljön!
Élj a lehetőséggel!
2020. | AUGUSZTUS 09. | HÍRLEVÉL
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SZÓLJUNK ÉLETET!

2. rész

Budapest, AGAPE Gyülekezet, 2020. július 26. vasárnap

4.Móz.14,23 „Nem látják meg azt a földet, ami
felől megesküdtem az ő atyáiknak. Senki nem
látja meg azok közül, akik gyaláztak engem” –
mondta az Úr a tíznek beszéde után.
A tíz kém mit mondott a szavaival? Vajon
hazudtak ők? Ma úgy mondanánk, hogy
realisták voltak. De a helyzet az, hogy ez a
’realizmus’ kb. 800.000 – 1.200.000 ember
halálát okozta. Azért halt meg ennyi ember,
mert tíz ember ’realista’ volt. De Isten mégsem
azt mondta, hogy megítéllek, mert ’realisták
vagytok’, hanem a 23. versben azt mondja:
„akik gyaláztatok engem”. Isten
gyalázása, ha én azt mondom,
amit látok? Hoppá! És itt jön, amit
erre Isten szólt:
4.Móz.14,28 „Élek én – azt mondja
az Úr –, hogy pontosan úgy cselekszem veletek, ahogy szóltatok a fülem hallására”.
Tíz kém halált, reménytelenséget
és kilátástalanságot szólt. Gyakorlatilag Isten ígéret-szava ellen
szóltak, mert azt mondták, hogy
lehetetlen, hogy beteljesedjen
Isten ígérete. Isten tett egy ígéretet, ez a tíz ember pedig a körülményeket, a láthatókat – ’a realitást’
– látva azt mondta: „ez lehetetlen,
hogy megvalósuljon”. Isten erre mit
mondott? „Gyaláztatok engem.”
Ez azt jelenti, hogy meghazudtolom Istent, ha az Ő ígérete ellenére a láthatókhoz,
a ’realitáshoz’ ragaszkodok, és a látható
körülményeket mondom ki, és azt szajkó2020. | AUGUSZTUS 09. | HÍRLEVÉL

zom Isten ígérete
ellenére („de hogy
ez így van, meg úgy
van…”). Erre mit lépett Isten? „Akkor
legyen úgy!”
Tanulság, hogy Isten ígéreteit meg kell ragadnunk, és megteljesíteni; életet kell szólnunk.
Mindannyian ismerjük a 48. Zsoltár 9. versét:
„Ahogyan hallottuk, úgy láttuk.” Az a 800-1,2
millió ember így hallotta és így látta. Szabadakarati döntésük volt, hogy most Kálebnek és
Józsuénak higgyenek, vagy annak a
tíznek. Úgy döntöttek, hogy annak a
tíznek hisznek. ’De,
hát, a többség mégsem tévedhet!?’ – de
bizony, a többség is
tévedhet.
Zsolt.48,9 „Ahogyan hallottuk, akként láttuk...”
Káleb és Józsué
Isten ígéret-szavát
szólták,
elmondták, hogy „Mindaz,
amit ez a tíz ember mond, az igaz.
Igaz, amit mondanak, de Isten Beszéde a
körülmények ellenére is igaz, és ha Isten
megígérte, akkor meg fogja csinálni! Ne zúgolódjatok, és ne gyalázzátok Istent azzal,
hogy megkérdőjelezitek az Ő ígéretét, meg3. oldal
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Összejövetelek:
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kérdőjelezitek, hogy meg tudja csinálni! Ha
meg tudta csinálni, hogy csapásokon keresztül kihozott bennünket nagy győzelemmel a
szolgaság földjéről Egyiptomból, sőt Egyiptom minden gazdagságával, akkor meg tudja
azt is cselekedni, hogy bevisz minket az Ígéret
Földjére.” És látjuk, hogy meg is csinálta.
1.Péter 4,11 „Ha valaki szól, akkor Isten szavát szólja.”
A ’karanténos’ időszak alatt mi is csináltunk olyat, hogy a zárt Facebook-oldalunkon
minden nap elhangzott egy-egy bizonyság,
bátorítás. Némelyik építő volt, némelyik tanulságos. Az önmagában nem bizonyság Isten szeretetéről, ha elmondok magamról egy
történetet. Az önmagában még nem Jézus
Krisztus dicsőségéről, hatalmáról bizonyság,
ha elmondom az érzéseimet.
Amikor pásztorolunk valakit, első sorban
nem az érzéseire vagyok kíváncsi. Természetesen szívesen meghallgatom, ha szeretnéd,
hogy szolgáljak feléd, de úgyis oda fogunk
eljutni, hogy elszakadj azoktól és oda tudd
kötni magadat Isten Beszédéhez – az érzéseidtől függetlenül. Kiindulás-alap lehet ez, de
sokkal inkább az a cél, hogy szóljuk, mondjuk annak hatalmas dolgait, aki képes megváltoztatni, aki képes meggyógyítani, megszabadítani – és Ő meg is akarja ezt tenni.
Valamit megértett Mária, amikor azt mondta: „Legyen meg nekem a Te
akaratod”. Ez nem csupán
egy vágy, hanem ezzel a döntésével felvállalt egy olyan
életpályát, amiről tisztában
volt, hogy mások számára az
élete ettől botrány lehet, sőt
akár a társadalomból való
kivetettséget is eredményezheti, hiszen ha ezt a helyzetet
és a törvényt betű szerint nézzük, akár megkövezés is lehetett volna e történet vége.
4. oldal

LEHETŐSÉGEK HÁZA
Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.

4. Hatalom alá vetettség – engedelmesség
is része, hogy az ’életet szóljunk’ működjön
A római százados történetét ismeritek:
ott van a beteg szolgája. Szerette, megkereste Jézust, megalázkodott, de valamit megértett, és így kezdte: „Mivel hatalom alá vetett
ember vagyok, ezért tudom, ha csak egy szót
szólsz, akkor meggyógyul az én szolgám.” (Lukács 7,7-8)
Itt kimondott valamit a százados, amit
Mária a válaszába ugyan nem fogalmazott
bele, de a kimondott szavaiban és hozzáállásában benne volt: mert ebben benne volt az
engedelmesség és az alávetettség. Életet
szólni következetesen, az egész életedben,
csak alávetettséggel és engedelmességgel
leszel képes. Azt is jelenti ez, hogy alá kell,
hogy hajtsam a lényem az Élet Beszédének.
Alá kell, hogy hajtsam, és engedelmeskednem kell az életem minden területén, életem
minden idejében az Élet Beszédének, az Élet
Forrásának, magának Istennek. Csak úgy fog
működni.
Egy hét 168 órából áll. Abból kb. 2-3 órát
töltünk istentiszteleten – az egészhez viszonyítva ez nagyon kevés. Még 2% százalék
sincs! Nagyon kevés az az idő, amit direktben
Isten Szavainak hallgatására fordítunk egy héten. A hit viszont hallásból fakad.
Zsolt.48,9
„Ahogyan
hallottuk,
akként láttuk...”
Ahogy halljuk, akként
látjuk. Fantasztikusan
szolgálnak a
dicséretvezetők, és prédikálnak a szol2020. | AUGUSZTUS 09. | HÍRLEVÉL
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Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.

Összejövetelek:
vasárnap 15:00 órától!

gálók, stb. És csodálkoznak, ha egy hét múlva
újra fel kell erősíteni az embereket a hitükben,
reménységükben. Miért? Hát, az istentisztelet
után a testvérek elmennek, és a következő
165 órán át legtöbbször nagyon-nagyon mást
hallanak, hallgatnak. Viszont a hétköznapjainkban meg kell állnunk, ahhoz meg kell erősödnünk. Néhány hete elhangzott a gyülekezetetekkel kapcsolatban a prófécia: a sötétben világítani kell (Ézsa.60,1-3). Azt úgy tudod megélni,
ha békességet
szólsz, ha reménységet
szólsz, és életet szólsz. Ezt
pedig nem tudod máshogy
m egc s i n á l n i ,
csak ha függőségben élsz. Ha
pedig függsz,
akkor ez az engedelmesség,
mert a függés
azt
jelenti,
hogy engedelmes életet élsz.
Azt mondta a
százados: „Hatalom alá vetett ember vagyok,
ezért tudom, ha szólsz, egyetlenegy szó elég,
hogy a szolgám meggyógyuljon. Mert én is egy
szót szólok, és a szolgám megcsinálja.” Igen,
meglesz, ha te szólsz egy szót, mert te is hatalom alatt vagy. Ha te hatalom alatt vagy,
akkor azt jelenti, hogy kimondod Isten Szavát, és akkor az meg is lesz. Amikor kimondod Isten ígéretét – mert a szívedben hozzákötötted magad, alávetetted magad annak –,
akkor az meglesz.
2.Korinthus 4,13 „A hitnek mibennünk is
ugyanaz a szelleme van meg, ahogy meg van
írva: „hittem, ezért szóltam”: hiszünk mi is, és
2020. | AUGUSZTUS 09. | HÍRLEVÉL
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azért szólunk.” – mondja Pál apostol.
Vagyis: ha kijövök ide a mikrofonhoz, akkor kutya kötelességem, hogy hittel szóljak.
Ha én mások fele beszélek, kutya kötelességem, hogy életet szóljak és hitet szóljak.
Amikor szolgálókkal, mentorokkal, mentoráltakkal szoktunk beszélgetni, ez a másik
kulcs-bibliavers, amin elidőzünk:
Róma.12,6-7 „Mivel külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adatott kegyelem szerint
– akár írásmagyarázás
vagy szolgálat, vagy tanítás, stb. …, a hitnek szabálya szerint csináljuk.”
Például mit jelenthet
az, hogy „a hit szabálya
szerint intselek”? Mit jelent az, hogy a hit szabálya szerint tanítsak?
Mit jelent az, hogy a hit
szabálya szerint csináljak
valamit?
Mindannyian ismerjük
a hit definícióját: „A hit
a nem látott dolgok felől való meggyőződés”
(Zsid.11,1). Nem végezhetem úgy az intést,
hogy közben nem vagyok meggyőződve afelől, hogy amit mondok, az téged meg fog változtatni és krisztusivá formál. Ha ez a hit nincs meg bennem,
akkor nincs meg a jogalapom, a legitimitásom
arra, hogy intselek. A tanítás alapja ugyanez.
Ha látom, hogy szükséged van – vagy valakinek szüksége van – egy területen tanításra, ismeretre, akkor van jogalapom és szellemben
legitimitásom ezt megtenni, ha elveszem
azt a hitet is, hogy a hirdetett isteni igazság
felé felfakad benned a hit, és – még lehet,
hogy nem látom, de – megterem benned az
a gyümölcs. Vagyis az Isten Beszédének magja, ami láthatatlan, bejön a szellemedbe, a szí5. oldal
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vedbe, és életet, gondolatokat, szokásokat,
beszédstílust, időbeosztást, fontossági sorrendet, kapcsolatokat fog megteremni. Nem
mondhatok akármit.
- „Nem mondhatok akármit? Korlátozol a
szabadságomban? Mi ez? Kontroll?”
A helyzet az, hogy tényleg nem mondhatok akármit, de én a szabad akaratomból
döntöttem így. Miért? Hitből és engedelmességből. Miért? Mert hatalom alatt akarok élni, azért, hogy az Élet Beszéde működőképes legyen az életemben. Nem akarok
ettől elszakadni; különben az Élet Beszéde
nem fog működni.
5. A hitem és engedelmességem megnyilvánulása a megvallásaim
A hitbeli engedelmességem kifejeződése
az, hogy nem mondok akármit. Innen (is)
tudod, hogy hitben és engedelmességben
járok, hogy nem mondok akármit. Ha rajtakapsz, hogy valami mást mondok, akkor szeretettel figyelmeztethetsz, hogy a megfelelő
mederbe billenjek vissza,
hogy a számból kijövő szó
Élet legyen.
Egyhetes imatábor van
mögöttünk (tegnap délután
lett vége), és érdekes volt,
ahogy különböző gyakorlatokat csináltunk, és kellett
kikeresni bizonyos társadalmi szituációkra bibliaverseket, ígéreteket. Természetes
szinten lehetetlennek tűnő
dolgokkal
kapcsolatban
kellett kimondani ’dolgokat’, Isten szájából
származó ígéreteket. Láttam, hogy volt, akinek először nehezen ment az, hogy teljesen
más dolog az, amit érzek vagy amit látok, és
teljesen más dolog az, hogy kikeresem arra a
konkrét megoldandó társadalmi szituációra
Isten ígéretét, és azt mondom ki.
6. oldal
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És milyen ígéretet keressek ki egy-egy
adott helyzetre vonatkozóan? Én nem azt
keresem ki, hogy „bolond vagy te Pál!” – merthogy ez is meg van írva (Ap.csel.26,24) –, hanem valami mást. Mi ad ezekben útmutatást, irányelvet? Többek között az, ami meg
van írva: „Mit szól az Úr Isten most neked?
Kétség nélkül békességet szól az Övéinek...”
(Zsolt.85,9). És a Jeremiás próféta 29,11 szerint pedig: „Reményteljes jövőt”.
Amikor hallok egy álmot, lehet az figyelmeztetés, ugyanakkor ti is tudtok már néhány
történetet azzal kapcsolatban, hogy imával
mennyire meg lehet változtatni dolgokat.
Klasszikus példa erre Ninive esete. Eleve emiatt nem akart elmenni Jónás Ninivébe, mert
tudta, ha az ottaniak megtérnek, Isten a végén megkönyörül rajtuk, nem teljesedig be az
ítélet-prófécia, ő pedig az emberek szemében
’hamisprófétának’ fog látszani, vagyis ’a hitelességét fogja rontani’ az ítélet elmaradása.
A hitem és az engedelmességem megnyilvánulása a beszédem. Ezt hogy mondanám
máshogyan?
A ’megvallás’ = ’homologeo’ =
ugyanazt
mondani. Ez
azt jelenti,
hogy ugyanazt mondom
egy-egy élethelyzetre,
mint
amit
maga Isten.
Tehát, amikor én mást mondok egy-egy szituációra, mint amit Isten, akkor gáz van. Ehhez viszont meg kell keresnem, hogy arra a
helyzetre, arra a szituációra Isten mit mond.
Ha megtalálom, hozzá kötöm magam ahhoz, és azt mondom ki, akkor szólok Életet.
folytatás következik
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Összejövetelek:
vasárnap 15:00 órától!
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Lakatos Vera:

ADJATOK HÁLÁT AZ ÚRNAK!

2. rész

2020. július 29. szerda
Emlékszem, amikor a kölcsönre semmi
esélyünk nem volt már – de semmi. A munkahelyemen egy kis szobában leborultam,
és megvallottam, hogy ’minden, mindenem,
mindenünk a Tiéd, Uram’. Azon a héten Isten
elkezdett csodákat tenni: csökkentette a befizetendőket, és a fizetésünket pedig megnövelték úgy, hogy a kettő különbségével pont ki
tudtuk fizetni azt a részletet is.
Amikor diagnosztizálták nálam a rák-betegséget, és elolvastam a diagnózist, éppen dicsőítő alkalom
volt a gyülekezetünkben. Ahogy
elkezdtem
dicsérni az Urat, Ő
egyből szólt hozzám. A Biblián
keresztül szólt.
Abban a pillanatban, hogy elkezded dicsőíteni az Urat, hálát
adsz Neki, Isten
egyből válaszol.
Zsolt.100,1-5 „Vígan énekelj az Úrnak te egész
Föld! (2) Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel;
menjetek eléje vigassággal. (3) Tudjátok meg,
hogy az Úr az Isten; Ő alkotott minket és nem
magunk; az Ő népe és az Ő legelőinek juhai
vagyunk. (4) Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok
hálákat neki, áldjátok az Ő nevét! (5) Mert jó
az Úr, örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége!”
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„Menj be, lépj be
hálaadással” – be
kell lépni egy kapun, hogy el tudd
kezdeni Őt dicsőíteni. Ez a kapu pedig a hálaadás kapuja –
a hálaadás sok minden számára ajtót nyit
meg.
Mi kell ahhoz, hogy képes legyél erre?
Zsolt.95,6 „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi Alkotónk
előtt!” – alázat.
Alázat kell ahhoz, hogy
elfogadjuk azt, amikor
olyan a helyzet, hogy az
életünk az elképzelésünktől teljesen más irányt
vesz. Az életünk a rákbetegségem miatt más irányt
vett. A karanténhelyzet kicsit hasonló volt. Egy kicsit
már rezignált nyugalommal
vártam, hogy ismét más
irányt vesz az életünk, mint
amit előtte elterveztünk,
de tudtam, hogy minden az Úr kezében van,
és Ő pontosan tudja, hogyan alakítson és formáljon minket, és azt is, hogyan teljesítse az Ő
akaratát akár a mi életünkben, akár a környezetünkben.
Jak.4,6 „De Isten még nagyobb kegyelmet ad,
ezért mondja: Isten a kevélyeknek ellenáll, az
alázatosoknak pedig kegyelmet ad.”
Isten az alázatosoknak egyre nagyobb kegyelmet ad. Ha megengeded Istennek, hogy

7. oldal

Dávid Sátora Gyülekezet

Összejövetelek:
vasárnap 15:00 órától!

áthúzza a terveidet, és alárendeled magadat Neki így is, akkor Ő kegyelmet ad, sőt
nagyobb kegyelmet ad az új helyzetedre.
Isten kegyelme perspektívaváltást ad a
hálaadáson keresztül.
Szemlélődő típus vagyok. Amikor felkelek,
elhúzom a függönyt, és megnézem a kertünket. Ha távolra nézek, akkor nem látom a
közeli dolgokat, a közeli rózsafánkat – amit
Péter azért ültetett az ablakunk alá, hogy
amikor kinézek, egyből a rózsákat láthassam
(meg persze, hogy ne kelljen elmennie mindig a virágárushoz rózsát venni). Ha a közeli
dolgokat nézem, akkor nem látom a távoliakat. Amikor elkezdesz hálát adni, akkor
az olyan, mint amikor felemeled a fejedet,
és elkezdesz távolabbra nézni és távolabbi
dolgokat is látni.
Ábrahámnak is azt mondta az Úr: „Emeld fel
a szemeid, és lásd…” (1.Móz.13,14; 1.Móz.15,5)
Isten új dimenziókat akar megnyitni számodra. A kapuk mindig új helyre vezetnek.
Zsolt.100,4 „Menjetek be az Ő kapuin hálaadással…” – hálaadással be tudsz menni ezen
egy új kapun. Isten új dimenzióba vezet a
hálaadás által.

A dicsőítők prófétálnak. A próféták pedig dicsőítik Istent – különben nem tudnának prófétálni. Ahogyan elkezdesz hálát adni, azon
keresztül belépsz a dicsőítés által Isten je8. oldal

LEHETŐSÉGEK HÁZA
Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.

lenlétébe.
A hálaadás megtanulható – lehet ezen az
úton járni, és Isten azt akarja, hogy ezen
az úton járjunk. A Mennyei Atya azt akarja,
hogy ne csak a szánkkal tegyük ezt, hanem a
szívünkkel:
Márk 12,30 „Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes
elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.” – vagyis a szívünkkel és a lelkünkkel
is gyakoroljuk a hálaadó életstílust. Ez visz
előbbre az Úrral való kapcsolatunkban, a
Vele és az egymással való közösségünkben
is.
Jak.4,7-8 „Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. (8) Közeledjetek az Istenhez, és közeledni
fog hozzátok.”
Nekünk kell bemenni a hálaadás kapuján,
nekünk kell engedelmeskedni Istennek,
nekünk kell ellenállni a gonosznak, és nekünk kell közelednünk is Őhozzá. Amikor
belépünk hálaadással, amikor közeledünk
Hozzá, akkor Isten egyből lép, Ő egyből ott
van.
Fil.4,6 „Semmi felől ne aggódjatok, hanem
imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal
hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” – hálaadással vigyük a kéréseinket
az Úr elé, és Nála már megvannak mind a válaszok.
Isten meg tudja változtatni
az érzelmeinket, érzéseinket.
Még a haragot, a fájdalmat, a
keserűséget is meg tudja változtatni, ha kész vagy megalázni magadat és elkezdesz
hálát adni.
Zak.4,6 „És azt mondta nekem: Az Úrnak Beszéde ez Zorobábelhez: Nem erővel, nem hatalommal, hanem az Én Szellememmel! – azt
mondja a Seregeknek Ura.”
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Összejövetelek:
vasárnap 15:00 órától!

A dicsőítés és a hálaadás ilyen: nem erővel, nem hatalommal, nem pozícióval, nem
hírnévvel, hanem Isten Szelleme által. Isten
mindent odaadott nekünk. Ez az üzenet nem
csak a dicsőítőké, minden hívőé – igaz, hogy
minden hívő keresztény egyben Isten-dicsőítő
is egyben.
Mát.13,33 „Hasonló a Mennyeknek Királysága
a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, három
teknőnyi lisztbe belekever, és attól az egész
megkel.”
Máté 16,11 „…
mondtam
nektek,
hogy őrizkedjetek a
farizeusok és szadduceusok kovászától…”
Jézus beszélt arról,
hogy Isten Királysága
is a kovászhoz hasonló, de beszélt a farizeusok, a szadduceusok
és Heródes kovászáról is – hogy ezektől
óvakodjunk. A kovász lehet jó is meg rossz
is. Nekünk kell eldöntenünk, hogy milyen
kovász lesz az életünk. Jó dolgok, azaz Isten
Királyságának kovásza lesz-e az életünk,
vagy pedig gonosz dolgok: a képmutatás, hitetlenség, materializmus, politikai érdekek
által vezérelt lesz-e az életünk. Nekünk kell eldöntenünk – és ahogyan élünk, azzal meg is
hoztuk a döntésünket.
Péter természetfölötti módon kapott az Atyától kijelentést arról, hogy Jézus a Krisztus. Ez
a Mennyei Atyától származó kijelentés az
Isten Királyságának kovásza.
Mát.16,22-23 „Péter félrevonta Jézust, és elkezdte feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram!
Nem eshet ez meg te veled. (23) Jézus viszont
megfordult és azt mondta Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nekem; mert nem
az Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberi
dolgokra.”
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Jézus beszélt az elkövetkező szenvedéséről,
Péter pedig megfeddte ezért. De ez már nem
kijelentés volt, hanem az emberi lélek, az emberi érzelem jóindulatából és jószándékából
jött. Abból az indulatból, amikor azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk a dolgokat, mint
maga Isten. Mindkét verzió, mindkét lehetőség bennünk van. Legyen Isten Királyságának kovásza az életünk, és ez kelessze
meg a környezetünket Isten
Királyságának
örökkévaló igazságaival.
Fil.4,8 „Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz,
ami tisztességes,
ami igazságos,
ami tiszta, ami
szeretetreméltó,
ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, ezekről
gondolkodjatok!”
Dicséretre méltó dolgokon kell gondolkodnunk. Lehet, hogy a Földön keveset találunk, de a Mennyben nagyon sokat. Ha
dicséretre méltó dolgokat keresel, akkor
keresd a Mennyben.
Fil.4,11 „Ezt azonban nem azért mondom,
mintha valamiben hiányt szenvednék; mert én
megtanultam, hogy azokban, amely helyzetekben vagyok, mindenkor megelégedett legyek.”
Ez számomra azt jelenti, hogy Pál megtanult minden helyzetben hálát adni az Atyának. Hálát adott a börtönben Silással. Hálát
adott, amikor megkövezték, hálát adott minden helyzetben. Az előttünk levő időkben a
hálaadásnak fontos szerepe lesz. Megtanulható. Ez vezet egy győztes, dicsőséges életre.
Gyere, tanuljuk meg – adjunk Neki hálát
(vége)
minden helyzetben!
9. oldal
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LEHETŐSÉGEK HÁZA
Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.
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2020. ÉVBEN TERVEZETT ÖSSZEJÖVETELEK:
KEDVES TESTVÉREINK, BARÁTAINK!

RENDEZVÉNYEINKET A JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK
BETARTÁSÁVAL MEGTARTJUK, ONLINE IS BEKAPCSOLÓDHATTOK!
VASÁRNAPONKÉNT AZ ISTENTISZTELETEINK
ONLINE ELÉRHETŐK:
- Dávid Sátora Gyülekezet Youtube csatornáján:
https://www.youtube.com/dsgynet
- Dávid Sátora Gyülekezet Facebook oldalán:
www.facebook.com/davidsatoragyulekezet
- Dávid Sátora Gyülekezet (régi) weboldalán:
http://www.dsgy.hu
2020. augusztus 11-én 18:00-tól
'IRÁNYTŰ' - ONLINE SOROZAT 7. rész
Aktuális üzenetek, eligazodni, különbséget tenni...
ONLINE Csatlakozás:
Dávid Sátora Gyülekezet Youtube csatornáján:
https://www.youtube.com/dsgynet
Direkt link a Youtube csatornán:
https://www.youtube.com/dsgynet/live
Kedden és pénteken reggel 06:00-07:00-ig
REGGELI IMAÖSSZEJÖVETELEK
Személyes szükségekért, családokért, városi és
országos imatémákért ...
Bensőséges, örömmel teli kapcsolatok,
barátságok? Igen! Kapcsolódj be Te is!
("Megvidámítom őket az Imádságom Házában...")
SZEMÉLYESEN is és ONLINE is csatlakozhatsz:
ONLINE a következő ZOOM szobában:
https://us02web.zoom.us/j/5547031843
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2020. augusztus 10-15. (hétfő-szombat)
ONLINE - Nyári Dicsőítő Iskola - ONLINE
Napi Programok a web- és FB oldalakon
2020. augusztus 18-20. (kedd-csütörtök)
Országos Prófétai Találkozó (Próféta-Suli)
Helyszín: Debrecen (Campus, Lovarda)
2020. augusztus 29. (szombat délután)
Meglepetés-délután Sebestyén Mátéval & Zsófival
Helyszín: Lehetőségek Háza (Szfvár., Nyárfa 14.)
2020. szeptember 03. (csütörtök, 18:30 óra)
Pásztorok, szolgálók - Ima Székesfehérvárért
Helyszín: LILA Ház (Szfvár., Távírda utca 9. sz.)
2020. szeptember 05. (szombat délelőtt)
Let's go! Gyermekdélelőtt - Hangszersimogató
Muzsikás Péterrel, tanácsok, ötletek az új tanévhez
Helyszín: Lehetőségek Háza (Szfvár., Nyárfa 14.)
2020. szeptember 06. (vasárnap)
A DSGY 19 éves - ünnepi istentisztelet
Helyszín: Lehetőségek Háza (Szfvár., Nyárfa 14.)
2021. június 28-július 2. (hétfő reggel-péntek)
KIRÁLYSÁG! Gyerektábor - 2021
Helyszín: Velence (felújított táborhelyen leszünk)
2021. július 21-25. (szerda-vasárnap)
CSALÁDI Tábor 2021 - a Balaton partján...
Helyszín: Balatonszemes (ahol tavaly voltunk...)

Szeretettel:
Nemes Pál & Katalin,
dr. Németh Attila & Yvette,
Tömösy Imre & Zsuzsa

11. oldal

Böjti és Imatémák
ONLINE NYÁRI DICSŐÍTŐ ISKOLÁÉRT:
Szolgálókért, szervezőkért - bölcsességért,
istenfélelemért, oltalomért, a technikai
eszközök működéséért, a felvételekért,
az élő adásokért, anyagi feltételekért;
minél többen kapcsolódjanak be, és
tevékenyen vegyenek részt a dicsőítésben;
Isten Királysága előmenetelére, és a magyar eklézsia épülésére legyen; haladjon
előbbre az egybeszerkesztés; Isten természetfölötti érintéséért, az istenfélelem
megerősödéséért; maradandó jó gyümölcsei legyenek az egész országban
A KÖZELGŐ ORSZÁGOS PRÓFÉTAI
TALÁLKOZÓÉRT: A Mennyei Atya terve legyen meg, Isten Királysága jusson előbbre a
magyar eklézsia-részben; Isten szíve szerinti
kapcsolatokért, oltalomért és védelemért
VEZETŐKÉRT: Folyamatosan megújúló és
erősődő teherbírásért, bátor kiállásokért,
felkészültségért; oltalomért, elrejtettségért,
jó időbeosztásért, egészségért, családjaikért, anyagiakért

PROGRAMOK:

KAPCSOLATOKÉRT:
Házasságokért,
jegyességekért, barátságokért; családi és
generációs kapcsolatokért; szellemi atyák-fiak, anyák-lányok és mentori kapcsolatokért
A GYÜLEKEZETI IRODÁÉRT: Meglévő és új
munkatársakért, bölcsességért a feladatok
megosztásában, jó kommunikációért, istenfélelem, szeretet, tisztelet erősödjön meg
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY ÉS HATÁSAI
MEGSZŰNÉSÉÉRT: A koronavírus terjedésének megállásáért, világgazdasági
hatásainak enyhüléséért; bölcsességért a
kormányzati döntésekben; istenfélelemért,
reménységért, megtérésekért; ne legyen
második hullám, találják meg az ellenszert,
elérhető oltóanyagért
A GYÜLEKEZET ANYAGI SZÜKSÉGEIÉRT:
Növekedjen a hit a szívekben a tizedre és
az adakozásra, tartozások megfizetésére
nézve; új anyagi források álljanak elő
minden szinten; Isten ígérete szerinti
kárpótlásokért; új pályázatokért, a beadott
pályázatok sikeréért

Téged is szeretettel várunk
rendezvényeinken!

Jövő heti
összejövetelek időpontjai:

Jövő héten szerdán, 08. 12-én
a házicsoportok a szokott időben
17:30-tól és 18:00-tól lesznek

Tömösy Imréék – Nagy Ágotánál
Székesfehérvár, Régi Csóri út 16.
Für Attiláék – dr. Deák Györgyéknél
Székesfehérvár, Gáz utca 1/C 1.em. 4.
Sebestyén Jánosék – Lehetőségek Háza
Székesfehérvár, Nyárfa utca 14.
Szolnoki Imréék – dr. Németh Attiláéknál
Pákozd, Áfonya u. 932.
Paulinusz Péterék – Prókai Attiláéknál
Velence, Régiposta u. 10.
Tyukász Imréék – Lehetőségek Háza
Székesfehérvár, Nyárfa utca 14.
Budapesti Házicsoport – Remény Kapuja
1047 Budapest, Hársfa utca 25/B - szombaton

Adószám: 18289505-1-07
Számlaszám:
UniCredit Bank 10918001-00000053-95380009

dsgyponthu@gmail.com | www.dsgy.hu

Hétfő 18:00 - RádióSansz Imacsoport
Helyszín: Székesfehérvár, Ősz utca 8. szám 7/34.
Hétfő 18:00 - Polgárdi Imacsoport
Helyszín: Polgárdi, Fáy András lakótelep 6/2 sz.
Kedd 18:00 - 'IRÁNYTŰ' online tájékozódó 7.
Online: Dávid Sátora Gyülekezet YouTube csatornáján
https://www.youtube.com/dsgynet/live
Szombat 17:00 - IFI Csoport
Vasárnap 08:00 - Férfi Imacsoport
Helyszín: Lehetőségek Háza , Szfvár, Nyárfa utca 14.
Hétközi Imaösszejövetelek (reggel 6 órától)
SZEMÉLYES + ONLINE IMAÖSSZEJÖVETELEK!
A ZOOM-linket a 11. oldalon találod - Kapcsolódj be Te is!

Kedd: Nemes Páléknál + online ZOOM-on keresztül
Péntek: Lehetőségek Háza + online ZOOM-on keresztül

Összejövetel

vasárnap 15:00 órától
LEHETŐSÉGEK HÁZA
Székesfehérvár,
Nyárfa u. 14.

Dávid Sátora
Gyülekezet

