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Lakatos Zsófi:

KIT KÜLDJEK EL?
Nyári Dics-Suli Debrecen, 2020. augusztus 11.
Köszönet a begépelésért Bogdán Erzsébetnek
Milyen jó, hogy ezt a nevet kiálthatjuk együtt a mai reggelen
is, hogy Jézus! Sok szeretettel
köszöntök mindenkit. Ez egy új
szituáció mindenkinek, nekem is
– senkit nem kell különböző szállások felé terelgetnem; befizetésekről tárgyalnom; megmondani,
hol parkoljatok, hol ne parkoljatok; hányra gyertek alkalomra –,
hanem ilyen formában találkozunk. Ez egy új helyzet, ami a mostani vírus-szituációból állt elő.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetünk

együtt, és én is szólhatok hozzátok. Mindenekelőtt szerettem volna elmondani, hogy a Dics-Suli
egy nagyon nagy ajándék. Hálás vagyok ezért a szüleimnek,
Zsozsónak, Hámori Attilának, Mikes Attilának. A Dics-Suliban nőttem fel. Kb. 5 éves voltam az első
Dics-Suliban. Azóta is itt vagyok
és nem csak én, hanem mások is,
akikkel együtt kezdtük. Először
a hegedű-kurzuson, majd a tánc
kurzuson, azután pedig a Próféta Suliban szolgálok már néhány
éve. Ez egy olyan hely, ahol a gefolytatás a 3. oldalon
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LAKATOS ZSÓFI:

Kit küldjek el?
Nincs semmi baj azzal, ha felmerülnek bennünk kérdések.
Mert Isten nem az alkalmasságunkat keresi az elhívásokban,
hanem azt, hogy elérhetőek
vagyunk-e az Ő számára? Őt
az érdekli, hogy milyen a mi
szívünk állapota?

1. OLDAL

„Menjetek át, menjetek át a kapukon,
készítsétek a népnek az útját, töltsétek,
töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket,
emeljetek zászlót a népek fölé."
Ézsaiás próféta 62,10

PETZ RENÁTA:

Milyen várost építünk?
Neh.4,2 „Talán életre keltik a
köveket e porhalmazból, holott
azok elégtek?” Igen! Pont ez Isten terve a városodra nézve!
Az, amit Ő épít, az az Ő dicsőségét hirdeti. Az a város, amit
Ő épít, az Ő dicsőségét hirdeti.

2. OLDAL

BOGNÁR JENŐ:

Prófétai üzenet az OPT-ra
Legyen találkozásotok Szent
Szellemmel. Nincs átformálódás találkozás nélkül. És nincs
találkozás Isten jelenléte nélkül. Az Istennel való találkozás
átformál, olyan úton indít el,
amely dicsőséget hoz Neki, ...

5. 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:

MILYEN VÁROST ÉPÍTÜNK?		
BÁBEL VS. AZ ALAPOKKAL BÍRÓ VÁROS
El tudod képzelni a
városodat úgy, mint
ahol Jézus Krisztus
uralkodik? Mint egy
olyan hely, ahol szeretik az igazságot, ragaszkodnak hozzá, harcolnak érte, egy város, ahol
gyűlölik a bűnt, a törvénytelenséget, hátat fordítanak neki és elutasítják? El tudod képzelni,
egy olyan város, aminek építője, alkotója Isten? Egy olyan város, ami Jézus Krisztus nevéről híres, az Ő csodáit emlegetik vele kapcsolatban, egy olyan város, ahová eljönnek
látogatóba, hogy lássák saját szemükkel, hogy
Isten valóban jelen van és csodálatos dolgokat
cselekszik ott?
Miért nem sikerült ez Bábel építésekor?
1.Móz.11,2-9 „Az egész földnek egy nyelve és
egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak
keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak,
és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak:
Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a
tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a
habarcsuk.
Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje
az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek.
Akkor ezt mondta az Úr: Most még egy nép ez,
és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a
kezdete annak, amit tenni akarnak. És most
semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék
mindazt, amit elterveznek.
Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét! Így szélesz2. oldal

tette szét őket onnan az Úr az egész föld színére,
és abbahagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr
az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét
őket az Úr az egész föld színére.”
Bábel építésekor a saját nevüket akarták
naggyá tenni, nem Isten jelenléte, akarata,
szíve, igazsága volt a céljuk, hanem a maguk dicsőségét építették. Hiányzott az istenfélelem, semmibe vették az Örökkévaló Isten
Szavát. Teljes eltökéltséggel fordultak a saját
elképzelésük megvalósítása felé. Egy akaraton
voltak – de Isten ellen. Milyen érdekes, hogy
nem élő kövekből építkeztek, hanem kiégetett téglákból.
Nehemiás 4,2 „Tán életre keltik a köveket e
porhalmazból, holott azok elégtek?”
Igen! Pont ez Isten terve a városodra nézve!
Hogy kiáradjon Isten Szelleme, mint pünkösdkor, és erőteljes prófétai szavak által életre
keljenek a száraz csontok és a kiégett kövek!
Töltekezz be Isten Szellemével és engedd,
hogy megelevenítse a szívedet, betöltse az Ő
erejével, hatalmával és az Ő dicsőségével!
Az, amit Ő épít, az az Ő dicsőségét hirdeti.
Az a város, amit Ő épít, az Ő dicsőségét hirdeti.
Keresd meg azt a látást, amit az Úr a városoddal kapcsolatban megálmodott.
Zsid.11,8-10 „Hit által engedelmeskedett
Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki
arra a helyre, amelyet örökölt, és kiment, nem
tudta, hová megy. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakva Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös
társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.”
2020. | SZEPTEMBER 27. | HÍRLEVÉL
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Összejövetelek:
vasárnap 15:00 órától!

Lakatos Zsófi:

KIT KÜLDJEK EL?
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(folytatás az 1. oldalról)

Nyári Dics-Suli Debrecen, 2020. augusztus 11.
Köszönet a begépelésért Bogdán Erzsébetnek
nerációk együtt szolgálnak. Szolgálnak nagypapák, tinédzserek, nők, férfiak. Ez egy nagy
ajándék és kiváltság is. Egy szelet a Mennyből,
amit megtapasztalhattunk ez által is.
A mai üzenet már évek óta formálódik bennem, de az elmúlt egy évben Isten nagyon sok
mindent kibontott ezzel kapcsolatban. Bízom
az Úrban, hogy áldássá lesz számotokra is.
Kit küldjek el?
Fel fogjuk olvasni azt a bibliaverset Ézsaiás
prófétától, ahol ez így konkrétan elhangzik.
Hiszem, hogy Istennek ma is ez a kérdése
az Ő népéhez! Azok a helyzetek, nehézségek,
amelyekben most vagyunk, azt hiszem, Isten
azt kérdezi az Ő népétől ma is: „Ki fog elmenni? Kit küldhetek el? Ki az,
aki meghallja ma a hangomat, és elmegy?”
A mai napon erről fogunk
beszélni. A Bibliában sok történet van, ahol Isten kereste
az embereket. Van néhány,
ami egyből az eszünkbe
jut: például Mózes, Ábrahám, akiket Isten kiküldött
és ők igent mondtak erre.
De eszünkbe jut-e például Anna? Volt egy időszak,
amikor Isten azt kereste,
várta, hogy legyen egy as�szony, aki odaadja az ő fiát Neki, Isten céljaira. Azért, hogy legyen egy Sámuel, aki megváltoztatja egy egész nép sorsát. Eszünkbe
jut-e Ráháb, aki megmentette Isten embereit,
2020. | SZEPTEMBER 27. | HÍRLEVÉL

mert elrejtette őket,
és így ki tudták kémlelni az ígéret földjét.
Sok olyan történet
van a Bibliában, ahol nem csak ’nagy’ prófétákról van szó, hanem emberek, akik bizonyos helyzetekben azt mondták, hogy igen,
ők elhiszik, hogy Istennek minden lehetséges. És elérhetővé tették magukat, hogy
Isten szóljon hozzájuk, és ki tudja őket küldeni.
Vagy ott van Gedeon. Isten angyala azt
mondta Gedeonnak: „Én küldelek el téged, és
ezért fogod megverni a Midiánt! Én küldelek
ki téged arra, hogy legyőzd az ellenségedet!”
Egyébként olvashatjuk mindegyik
történetben, hogy ezek nem ilyen
’egyből azonnal megtörténő’ dolgok voltak. Nézhetjük Mózest, vagy
Gedeont is, … először úgy indult a
történet, hogy ’na de biztos?’; ’Biztos, hogy én?’; ’Biztos hogy most?’;
’Biztos, hogy így?’ Vagy nézzük
meg Sárát, aki gyakorlatilag kinevette azt, hogy ő még gyereket
fog szülni. Meghallotta ugyan az
Isten hívását, de az első reakciója az volt a gondolataiban: ’Hát
ez nem lehetséges! Biztos vagy
ebben Atyám? Te képben vagy
az én női dolgaim és a hormonháztartásom
állapotával?’
Szerintem nincs ezzel semmi baj. Nincsen
semmi baj azzal, ha felmerülnek bennünk
3. oldal
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Összejövetelek:
vasárnap 15:00 órától!

kérdések. Mert Isten nem az alkalmasságunkat keresi ezekben az elhívásokban,
hanem azt, hogy elérhetőek vagyunk-e az
Ő számára? Őt az érdekli, hogy milyen a mi
szívünk állapota?
Látjuk akár Gedeonnál, Ábrahámnál, akár
Mózesnél, és másoknál is, hogy nem az érdekelte Istent, hogy elsőre visszapasszolták-e a
labdát, mert bizonytalanok voltak. Isten biztosra ment és elmondta nekik még egyszer,
adott nekik segítséget, Ő velük volt a kérdéseik, a kételyeik között is. Gedeon kitette a
gyapjúcsomóját és megnézte és vizes lesz-e,
nem lesz-e vizes. Mózes mellé odaadta az Úr
Áront – ’ha az a bajod, hogy nem akarsz beszélni, az se legyen akadály!’
Nagyon sok esetben ott
volt Isten és azt mondta:
’Engem nem az érdekel, hogy te men�nyire vagy alkalmas!’ Miért? Mert
mi sosem vagyunk
alkalmasak. Istent
az érdekli, hogy elérhetők vagyunk-e
az Ő számára? Olvassuk Ézsaiás 6-ból azt
a bibliaverset, ahol ez a
kérdés elhangzik:
Ézsaiás 6,1-8 ,,Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzija királya, láttam az Urat magasra emelt trónon ülve,
a palástja betöltötte az egész templomot. Szeráfok álltak mögötte, mindegyiknek hat-hat
szárnya volt. Kettővel az arcát fedte be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak:
’Szent, Szent, Szent a Seregek Ura, dicsőségével teljes az egész Föld!’ Az ajtó küszöbei megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt
füsttel. Akkor azt mondtam: ’Jaj nekem elvesztem! Mivel tisztátalan ajkú vagyok! És tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a
4. oldal
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Seregek Urát látták szemeim.’ Akkor hozzám
repült az egyik Szeráf, kezében parázs volt,
amelyet fogóval vett el az oltárról! Megérintette vele a számat és azt mondta: ’Most ez megérintette az ajkadat, vétked el van törölve és
bűnöd meg van bocsájtva.’ Majd az Úr Szavát
hallottam aki ezt mondta: ’Kit küldjek el, és
ki megy el nekünk?’ És én ezt feleltem: Íme
én itt vagyok! Küldj el engem!”
Mert Isten nem az alkalmasságunkat keresi ezekben az elhívásokban, hanem azt,
hogy elérhetőek vagyunk-e az Ő számára?
Tetszik ahogy ez a történet indul. Isten jelenlétében vagyunk, a dicsőítés lelkületében;
ott vannak a Szeráfok és éneklik, hogy „Szent!
Szent! Szent a Seregeknek az Ura!” Ahogy
ott vagyunk Isten jelenlétében, feltűnik, hogy Isten jelenlétében
mi mennyire nem vagyunk
szentek; mennyire alkalmatlanok vagyunk. Én egy
extrovertált személy vagyok
és a ’karanténos’ időszakban
sok időt kellett egyedül tölteni, és kénytelen voltam én
is magammal találkozni. Sok
ember szembesült azzal, hogy
ő milyen gyarló ember, és hogy
mennyire nem ott tart, ahol szeretne. Amikor az Isten jelenlétében
vagyunk, gyakran megtörténhet, hogy
úgy látjuk, Ő milyen csodálatos, Ő milyen
szent – és én pedig mennyire nem.
Viszont Isten jelenlétében még valami történt: jött egy angyal és azt mondta, hogy „a
bűneid meg vannak bocsátva, és most már
alkalmassá tett téged Isten”. Emlékezzünk
meg, Jézus mit csinált? Azért jött emberként a
Földre Isten Fia, hogy elvegye a vétkeinket és
megbocsássa a bűneinket. Ugyanez történt
Ézsaiással, mert Jézus ezt már elvégezte számunkra! Amikor az Ő jelenlétébe jövünk,
újra és újra megerősödhetünk abban, hogy
2020. | SZEPTEMBER 27. | HÍRLEVÉL
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Összejövetelek:
vasárnap 15:00 órától!

hit által, kegyelemből, de alkalmasak vagyunk, hogy elvégezzük, amire Ő elhívott.
Ha valóban Isten jelenlétében vagyunk és
megértjük, hogy Ő mennyire szent, Ő men�nyire csodálatosan fantasztikus, és meglátjuk, ahogy elveszi a vétkeinket és elveszi a
bűneinket, akkor nem nehéz azt válaszolnunk, amikor azt kérdezi: ’Kit küldjek el?’
Ilyen helyzetben könnyű azt mondanunk:
’Itt vagyok Uram, küldj engem! Hadd legyek én az első!’ Miért? Mert az Ő szent jelenlétében megtapasztaljuk, hogy semmit nem
ér az életünk nélküle, viszont Általa minden
a miénk lehet.
Egy multinacionális cégnél dolgozok. Amikor készültem erre az alkalomra, az jött fel
bennem, hogy a céges kommunikációs folyamokon, chateken vannak különböző státuszok, amiket egy-egy időszakra állapotként
be tudunk állítani. Ezzel jelezzük a kollegáink
felé, mi történik éppen velünk az adott munkanapunk során. Például ’nem vagyok a gépemnél’, nem vagyok elérhető’. Van olyan is
hogy ’ne zavarj’, amikor azt szeretnénk, hogy
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senki semmilyen körülmények között ne írjon
ránk, hogy ne zavarjanak. Van olyan, hogy
’elfoglalt vagyok’, itt
még pirosban vagyunk
ugyan, de itt már lehet
próbálkozni, hogy ráírsz a másik emberre,
mert még van esély rá,
hogy válaszol. És persze
van, amikor ’elérhető
vagyok’.
Isten azt mondja, hogy
vannak most olyan emberek, akik távol vannak; vannak, akik nem
ismerik Istent, akik
még nincsenek az Ő közelségében és nem is
elérhetőek egyelőre. Viszont vannak azok az
emberek, akik ott vannak a számítógép előtt,
ott vannak Isten jelenlétében, vagy most is itt
vannak, de mégis úgy döntenek: ’Ne zavarj
most engem, Uram!’

(folytatása következik)

Bognár Jenő:

PRÓFÉTAI ÜZENET AZ ORSZÁGOS
PRÓFÉTAI TALÁLKOZÓRA

2020. augusztus 19.

Köszöntök mindenkit az idei országos alkalmon. Judyval nagyon vártuk, hogy elmehessünk és megint találkozhassunk veletek. El
sem tudom mondani, mekkora csalódást okozott, amikor néhány hónappal ezelőtt törölték
az összes Ausztráliából induló nemzetközi
repülőjáratot. Sőt, úgy néz ki, nem is állítják
vissza talán majd csak 2021 eleje vagy közepe
táján. De szeretném elmondani nektek, hogy
terveztük, úgy imádkoztunk és készültünk,
2020. | SZEPTEMBER 27. | HÍRLEVÉL

hogy ott leszünk veletek, ahogyan minden évben szoktuk.
Csakhogy ez a koronavírus persze felborította a tervünket.
Hálás vagyok azért, hogy most szólhatok
hozzátok ezen a konferencián. Természetesen tartottuk a kapcsolatot azokkal az apostolokkal, prófétákkal és pásztorokkal, akiket
ismerünk és szeretünk Magyarországon, Szlo5. oldal
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Összejövetelek:
vasárnap 15:00 órától!

vákiában és Romániában. Köszöntelek tehát
benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében.
Döbbent ámulattal és csodálattal látom, mit
vitt véghez az Úr Mikes Attila, Szilágyi Zsolt és
Hámori Attila által az elmúlt tíz év alatt a magyarországi prófétai mozgalommal. Elképesztő! Láttam, mennyit növekedett az egész,
és nagyon szeretem és csodálom ezt a három embert, akik fáradhatatlanul dolgoztak az évek során, és megszervezték a konferenciákat, hogy te és én növekedni tudjunk a
Szent Szellem erejében. Megszerettem őket
és persze az általuk felépített csapatot is,
mert fantasztikus csapatot építettek, ütőképes csapatot, amelynek a tagjai szeretik
egymást. És szeretnek titeket is.
Az a szívem vágya, hogy ez a következő néhány nap nagyon erőteljes legyen, és úgy
menjetek el innen, hogy nemcsak találkoztatok Jézussal, hanem új erőt nyertetek,
és készek vagytok megtenni az Ő
akaratát, és dicsőséget hozni Neki.
Megfigyeltem,
hogy az országszerte létrehozott
csapatok tagjai a
legkiválóbb
emberek közé tartoznak, akikkel valaha
együtt dolgoztam.
Kétségkívül szilárd,
stabil, istenfélő emberek, akik mélységes tisztelettel viszonyulnak egymás iránt, és irántatok is, és hálásak azért, hogy összejöttetek,
mert meg akarjátok látni és hallani, mi Isten
terve a számotokra.
Én azt mondom, döntsük el most! Döntsük
el, hogy megfeledkezünk magunkról, és
csak Őrá összpontosítunk, mert ha ez megtörténik, mivel Ő hívott el bennünket, ha ez
megtörténik, valami természetfeletti megy
6. oldal
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végbe bennünk. Döntsük el, hogy a Szent
Szellem erejével megyünk el innen, hogy
az Ő dicsőségére legyünk!
Összeállítottam ezt az üzenetet, és hiszem,
hogy ez ösztönzőleg hat rátok, ugyanakkor
arra biztat majd, hogy hitbeli lépéseket tegyetek, és átformáljátok a környezeteteket
az egész országban, reményt nyújtva soksok embernek, aki elcsüggedt ennek az évtizednek az első szakaszában.
Az első bibliarész János evangéliuma első
fejezetéből való. Amikor Jézus odament Keresztelő Jánoshoz. Odament Jánoshoz, hogy
merítse be. Persze János megpróbálta lebeszélni őt erről. De Jézus azt mondta: „Nem,
ennek meg kell történnie.” Érdekes, amit János mond a 32. és 33. versben, így tesz bizonyságot:
Ján.1,32-33 „Láttam, hogy a Szellem leszállt
az égből, mint egy galamb, és megnyugodott
rajta. Én nem ismertem
Őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, Ő mondta nekem:
Akire látod, hogy leszáll
a Szellem, és megnyugszik rajta, Ő az, aki Szent
Szellembe merít majd
be.”
Egyedül János evangéliumában találkozunk ezzel
a részlettel, ahol arról van
szó, hogy a Szent Szellem
galambként leszállt Jézusra, és rajta is maradt. El tudjátok képzelni? Mert a Szent Szellem ott van bennünk, de nincs mindig rajtunk. Amikor viszont leszállt Jézusra, rajta
is maradt. Elgondolkodtam; képzeljetek csak
el egy galambot! Tudtátok, hogy a galamb az
egyik legijedősebb madár a világon? Azonnal
elrepül, ha kicsit is megzavarja valami; ha bármitől is megijed, azonnal elszáll.
Elgondolkodtam, hogy vajon te meg én, ho2020. | SZEPTEMBER 27. | HÍRLEVÉL
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gyan mennénk innen le a lépcsőn abban a
tudatban, hogy egy galamb van itt a vállunkon. Én nagyon figyelnék a galambra járás
közben. És vajon ugyanígy vagyok-e a Szent
Szellemmel, ha tudom,
hogy rajtam van? Mennyire vigyáznék a lépteimre, a
beszédemre, a gondolataimra; arra, hogy mit nézek?
Az úgy egészen másmilyen
lenne!
Hadd mondjam nektek:
így kellene ténylegesen
járnunk, amikor Isten jelenlétét hordozzuk,
mert ez minden hívő célja; tanuljuk meg,
hogyan adjunk otthont az Úr jelenlétének!
Hogyan adhatunk otthont neki? Tudjátok, jelenléte azért száll le ránk, és azért marad rajtunk, hogy megváltozzunk, és megváltoztassuk a környezetünket, ahova csak megyünk.
Azért, hogy amikor belépsz egy helyiségbe,
ott világosság támadjon! Nem azért, mert
olyan szép vagy, vagy mert olyan jó vagy,
hanem azért, mert az Ő jelenlétét hordozod,
és az emberek ezt észreveszik. Tudjátok, az Ő
jelenlétének hordozói vagyunk. Ő bennünk
van, és persze rajtunk is lehet, hogy dicsőséget hozzunk Neki. Pál ezt így fogalmazza meg:
1.Kor.14,1 „Törekedjetek a szeretetre, buzgón
kérjétek a szellemi ajándékokat, de leginkább
azt, hogy prófétáljatok.”
Most azért vagytok itt, azért vagyunk itt,
mert ebben akarunk növekedni; mélyebbre
akarunk jutni Isten jelenlétében, és én hiszem, hogy ma is ez fog történni.
Abból, hogy itt vagytok, látszik, hogy éhség
van bennetek. Buzgón vágytok arra, hogy ez
az ajándék működjön és növekedjen. Látszik,
hogy jobban érdekel benneteket, mit mond
Isten Beszéde a jelenlegi helyzetünkről,
mint a televízió. Nemrég Mózes 2. könyvét olvastam végig, és a 13. fejezetben olvastam egy
részt, ami nagyon megszólított. A 21. vers azt
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mondja, hogy Isten Szent Szelleme vezette az
izraelitákat a pusztában nappal felhőoszlopban, amely hűsített, éjjel pedig tűzoszlopban,
amely melegítette őket és világosságot adott.

Felfigyeltem arra, hogy Isten tulajdonképpen
pontosan a környezetükkel ellentétesen
biztosította az izráeliták védelmét.
Elgondolkodtam, mi lehet a COVID-19 adta
környezet ellentéte. Halljuk, hogy Spanyolországban is, máshol is rohamosan nő a fertőzöttek száma. Itt nálunk is halljuk, hogy
lent délen, Victoria államban már a második
hullám zajlik, ami sokkal rosszabb az elsőnél.
Elmondhatom, hogy itt, Queenslandben, ahol
sokkal melegebb van, még télen is, az elmúlt
24 órában itt is megjelent egy-két eset. De vajon hogyan reagál erre Isten? Mi az Ő megoldása?
Úgy gondolom, Isten megoldása az, hogy
megmutatja Önmagát; legyőzi a félelmet
az emberek életében; legyőzi az aggodalmaskodást, és az Ő békességét adja, amely
minden emberi értelmet meghalad, hogy Isten
megváltó ereje elérhetővé váljon testünk gyógyulására.
Van egy másik bibliarész, amiről beszélni
szeretnék nektek. Apostolok Cselekedete 3.
fejezet, 1-8. versek. Csak néhány részletet olvasok fel belőle, hogy értsétek, miről van szó.
Ez a történet azután következik, hogy Péter
átélte a Pünkösdöt. Találkozást élt át Pünkösdkor. Prédikált, és háromezer fővel gyarapodott a létszámuk. És tudjátok, mi történt
utána? Elindult. Úton volt; a templomba
7. oldal
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tartott Jánossal imádkozni. Ez volt a szokásuk. És ott volt ez az ember, akit sok-sok éve
odahordtak, aki születése óta béna volt, nem
tudott járni. Odavitték őt, hogy kolduljon.
Amikor ez az ember meglátta Pétert… Péter
a Szent Szellem jelenlétét hordozta, mert találkozása volt, és Péter tudta, hogy ott van
benne az az erő, ami át tudja formálni ezt
az embert is. Ezért, amikor az pénzt kért tőlük, Péter azt mondta neki:
’Nézz ránk!’ Rájuk nézett, és
pénzt várt. Megdöbbentem
azon, amit Péter mondott.
Péter azt mondta: ’Pénzem
nincs, de amim van, neked
adom: Gyerünk, kelj fel és
járj, Jézus nevében!’
Elgondolkodtam
azon,
ahogy Péter a Szent Szellem
jelenlétét hordozta. Tudta,
hogy ennek a jelenlétnek ő
letéteményese. Ott volt benne Isten kézzelfogható jelenléte, ezért tudott kiállni. Nem
arról volt szó, hogy volt egy átélése, találkozása néhány nappal vagy héttel korábban. Attól
a pillanattól fogva, hogy volt a Szent Szellemmel az a találkozása, így járt-kelt. Ezért volt
olyan erőteljes és felkent.
Sokszor azt gondoljuk, hogy elmegyünk a
gyülekezetbe, meghallgatjuk a prédikációt.
Én teljesen az igehirdetés pártján vagyok.
Szeretem a Bibliát, hiszek benne. De tudjátok, a Biblia nem feltétlenül ad találkozást. Isten jelenléte az, ami a találkozást
megadja. Van, hogy az emberek olvassák a
Bibliát – velem is előfordul, hogy olvasom –,
és élővé lesz bennem Isten jelenléte. Nagyon
fontos, hogy ezt felismerjük. Isten jelenléte
köré gyűlünk össze, nem az istentiszteleti
alkalom miatt, szóljon az jó dicsőítésről vagy
a prédikáció meghallgatásáról. Valójában Isten jelenléte az, amit keresünk.
Az izráeliták, amikor a pusztában vándorol8. oldal
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tak, Isten jelenlétét követték, nem az üzenetet, nem magát a kijelentett üzenetet, hanem
Isten jelenlétét. A szövetség ládáját követték,
ami Isten jelenlétének a fizikai látható jele
volt. A Szent Szellem jelenlétének köszönhetően lehet részetek abban a találkozásban,
amit kerestek, és valószínűleg éreztek is. Most
is, hogy itt összegyűltetek, érzitek az Ő jelenlétét közösen.
De, barátaim, ebben
részetek lehet olyankor is, amikor magatokban vagytok. Azért
imádkozom, hogy az
együtt töltött időtök
során mindegyikőtöknek legyen találkozása
a Szent Szellemmel.
Halljátok meg az Ő
hangját; kapjatok sugalmazást, képet magyarázattal, amit az ő jelenléte nyilatkoztat
ki nektek. Nincs átformálódás találkozás
nélkül. És nincs találkozás Isten jelenléte
nélkül. Ha egyszer ezt megérted, mindenféle
dolog elkezd bekövetkezni.
Az Istennel való találkozás átformál,
olyan úton indít el, amely dicsőséget hoz
Neki, téged pedig kitörő örömmel tölt el.
Milyen csodálatos dolog ez! Azt mondhatom,
ha belevágsz, rá fogsz jönni, milyen fantasztikus dolgokat cselekszik Isten.
A hit az önátadás gyümölcse. Nem kell
erőlködnöd amiatt, hogy Isten túl halkan beszél. Isten mindig elég hangosan szól hozzád.
Ennek semmi köze hozzád. Sokszor, amikor
próbálom meghallani Isten hangját, és …
semmi. Aztán, amikor feladom, hogy ’befejeztem’, akkor szól hozzám. Mert Ő nem akkor
teszi meg, amikor én próbálkozom, mert Isten nem ezt akarja. Ő nem akar abban segíteni, hogy megerősítsen abban a hitemben,
ha nagyon erősen próbálkozom, akkor majd
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hallani fogok Tőle kijelentést. Mert ez nem arról szól, hogy én erőlködök. Hanem arról az
őszinte kapcsolatról szól, amely köztem és
az Úr Jézus Krisztus között van.
Azt tanították nektek, hogy tudtok prófétálni. Mind hordozunk prófétai kenetet, amely
nem öncélú. Nem azért van, hogy leleplezzen
vagy romboljon. Hanem ez az ajándék inkább azért van, hogy építsen. De azért is,
hogy előhívja az emberek elrendelt sorsát,
az elhívásukat! El tudjátok ezt képzelni? Valamelyikőtök előáll az igazság beszédével,
amely teljesen megváltoztatja emberek identitását, új úton indítja el őket. Új térre juttatja
őket az Istennel való járásukban, egészen
új helyre, mintha megnyílna a szemük. Belépnek erre az új helyre, és átveszik, amit Isten
tenni készül velük és általuk.
Judyval abban a kiváltságban volt részünk,
hogy különböző időszakokban jöttek hozzánk
tengerentúli diákok, megszálltak nálunk. Pár
évvel ezelőtt jött hozzánk egy indiai fiatalember. Nagyon vékony srác volt. Tudta, hogy
olyan helyre jelentkezett szállásra, ahol két
lelkipásztor is van, mert a nemzetközi diákszervezet, amelyiknek a tagjai vagyunk,
elmondta neki, hogy mi
szívesen fogadunk külföldi
diákokat.
Ez a srác egyetemen tanult. Az történt, hogy ez
a srác, akit Stephennek
hívnak, eljött, és ott tanult
nem messze tőlünk, és elmondta, mi történt vele.
Egyes típusú cukorbetegsége volt, vagy kettes típusú, már nem emlékszem
pontosan. Mindenesetre
nagyon beteg volt. Kórházban is volt két héttel azelőtt, hogy hozzánk
került. És az történt vele, hogy felborult a cukorháztartása, és az intenzív osztályra került.
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Majdnem meghalt. Aztán kiengedték. Akkor
azt mondta: ’Mivel nem tudok gondot viselni
magamról, jobb lesz, ha valakinél lakom.’ Ekkor jelentkezett, és így került hozzánk. És tudjátok, mi történt? Elmesélte, hogy amikor kijött a kórházból, elment bevásárolni a boltba.
Odament hozzá egy gyönyörű lány (ő mondta
így) és azt mondta neki: ’Üzenetet kaptam
Istentől a számodra. Megengeded, hogy elmondjam, és esetleg imádkozzam is érted?’
A srác nagyon meglepődött, de azt mondta:
’Igen, persze’. A lány erre azt mondta neki:
’A legrosszabb részén túljutottál. Rendbe
fogsz jönni, és jobb napok várnak rád.’ En�nyit mondott. Aztán megkérdezte: ’Imádkozhatom érted?’ Fogalma sem volt róla, ki ez a
fiú; sosem látta azelőtt, sosem találkoztak
korábban. A srácnak rendesen elkerekedett a
szeme. Egyenesen azt mondta: ’Ez az!’ Így aztán a lány imádkozott érte. És ezek után került
hozzánk a fiú. Két pásztorhoz. Beszélgettünk,
és azt mondja: ’Pásztorok, el tudjátok mondani nekem, mi ez az egész?’ Úgyhogy elmondtuk neki, hogy ez egy prófétai üzenet volt; az
ismeret beszéde, és az a lány imádkozott,
az Isten jelenléte pedig, amelyet hordozott,
az megérintette őt, és
megváltoztatta a gondolkodását, más lett a
látása. Az Úrhoz vezettük,
elvittük egy helyi gyülekezetbe, elkezdett oda járni,
bemerítkezett, és azóta is
az Úrral jár.
Ezt azért mondtam el
nektek, hogy rámutassak:
a Szent Szellem mindig
munkálkodik. Soha ne
gondold, hogy amit esetleg kimondasz, az nem
fog óriási változást munkálni az emberek
életében! Ez is azért történt, mert az a fiatal
lány, aki tudatában volt Isten jelenlétének,
9. oldal
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amelyet hordozott, bátor volt. Szent Szellem
arra indította, hogy beszéljen ezzel a sráccal,
és ő megtette. A fiú élete pedig attól a pillanattól fogva teljesen megváltozott.
Befejezésképpen hadd mondjak még el
négy rövid bibliaverset. Ki is fogjuk vetíteni,
hogy lássátok. Pál azt mondja Timóteusnak:
2.Tim.4,8 „Gyakorold magad a kegyességben,
mert a test
sanyargatásának kevés
a haszna, a
kegyesség viszont mindenre
hasznos.”
A 14. versben
pedig:
2 .T i m . 4 , 1 4
„Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál!”
Barátaim, prófétai üzenet közeledik felétek
arról, hogy ajándék szabadul fel bennetek.
Legyetek erősek és bátrak! Ezt mondta Isten
Józsuénak is hétszer, mielőtt bement volna
az ígéret földjére. Hétszer mondta neki Isten: „Légy bátor és erős!” Hiszem, hogy ezt
mondja most Isten nektek is. Péter apostol
levelében ezt olvassuk:
1.Péter 4,10 „Amilyen szellemi ajándékot
kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak,
mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.”
Barátaim, az ajándékotok nem értetek
van! Az ajándékotok – az az ajándék, amelyet Isten elhelyezett bennetek – másokért
van. Fel szoktam tenni a kérdést, hogy melyik
a legfontosabb szó a világon. Nos, megmondom. A legfontosabb szó: ’mások’. Mert ti
azért vagytok itt, hogy Istent képviseljétek
mások felé. Az utolsó bibliavers pedig:
2.Tim.1,6 „Emlékeztetlek téged, hogy éleszd

10. oldal

LEHETŐSÉGEK HÁZA
Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.

fel, gerjeszd fel magadban Isten kegyelmi
ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned.”
Hadd imádkozzam most értetek, és hadd
kérjem, hogy Isten jelenléte olyan kézzelfogható legyen köztetek, hogy felismerjétek, és a
Szent Szellem erejében menjetek majd el innen. Azért, hogy átformálódjon a környezetetek Magyarországon
és más országokban is
a ti engedelmességeteknek köszönhetően!
’Mennyei Atyám, köszönöm Neked a Te
fantasztikus kegyelmedet! Köszönöm, Uram,
hogy a Te terved és célod meg fog valósulni!
És azért imádkozom,
Uram, hogy minden
egyes ember, aki hallja most ezt az üzenetet, emelkedjen új magaslatokra, hogy
nagy hőstetteket vigyen véghez a Te nevedben! Neked adunk minden dicséretet és minden dicsőséget, a Krisztus Jézus csodálatos
nevében! Ámen!’
Isten áldjon meg benneteket, érezzétek jól
magatokat a konferencián!
(vége)
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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. szeptember 29-én 18:00-tól
'IRÁNYTŰ' - ONLINE SOROZAT 14. 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. október 11. (vasárnap)
Szilágyi Zsolt szolgál a DSGY istentiszteleten
Helyszín: Lehetőségek Háza (Szfvár., Nyárfa 14.)
2020. október 17. (szombat)
Budapesti PRÓFÉTA-SULI
Helyszín: Belvárosi Gyülekezet (Bp., Dürer kert)
2020. október 25. (vasárnap)
Bujdos Zoltán & Marika szolgál a DSGY-ben
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...)
2021. július 26-31. (hétfő-péntek)
Nyári Dicsőítő és Próféta Iskola - Debrecen

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

AZ
ÚJ
KERÉKVÁGÁSBA
VALÓ
BEÁLLÁSÉRT: Ézs.43:19 "Ime, újat
cselekszem"; a vezetők, szolgálók, testvérek megtalálják a helyüket a megváltozott helyzetben; felismerjék és tudjanak alkalmazkodni a Szent Szellem
vezetésére, felelni az új kihívásokra;
tudjanak hittel kilépni új módon, az online világ új területein; legyen készség
a szívekben a tanulásra; természetfeletti megértésért, kegyelemért; az első
szeretet tüzéért a szívekben, hogy teljes
szívvel keressük az Urat
ÚJ MEGTÉRŐKÉRT, MEGTÉRÉSEKÉRT:
Bátor bizonyságtevésekért - hitbeli
kilépésekért; új emberek kerüljenek be
Isten Királyságába, akik teljes szívvel
Jézus Krisztusnak adják az életüket;
tanítvánnyá akarnak válni, tanítványként
élnek és másokat is tanítványokká
tesznek; idősebb hívők örömmel felvállalják a tanítvánnyá tevés felelősségét, Isten természetfölötti megnyilvánulásaiért

PROGRAMOK:

GYÓGYULÁSOKÉRT: 3Jn.1:2 "... légy
egészséges, amint jó dolga van a te
lelkednek"; emésztőrendszeri, légúti megbetegedésekből való gyors
felépülésért; a betegek fizikailag, lélekben és szellemben is megerősödjenek;
Isten természetfeletti beavatkozásáért; a
krónikus betegségekben szenvedő testvérek teljesen és tartósan helyreálljanak
A COVID-19 JÁRVÁNY ÉS HATÁSAI
MEGSZŰNÉSÉÉRT: A vírus terjedésének
megállásáért, világgazdasági hatásainak
enyhüléséért; bölcsességért a kormányzati döntésekben; istenfélelemért, reménységért, megtérésekért; találják meg az
ellenszert, elérhető oltóanyagért
A GYÜLEKEZETI IRODÁÉRT: Meglévő
és új munkatársakért; bölcsességért
a feladatok elosztásában; jó kommunikációért; pályázatokért: újak és
nemokára kiírandók; az istenfélelem, a
szeretet, az egymás tisztelete növekedjen és erősödjön meg

Téged is szeretettel várunk
rendezvényeinken!

Jövő héten szerdán, 09.30-án
a házicsoportok a szokott időben
17:30-tól és 18:00-tól lesznek

Tömösy Imréék – Online házicsoport
Zoom-on keresztül tudtok csatlakozni
Für Attiláék - Online házicsoport
JitsiMeet-en keresztül tudtok csatlakozni
Sebestyén Jánosék – Online házicsoport
Messenger-en keresztül tudtok csatlakozni
Szolnoki Imréék – Szolnoki Imrééknél
Székesfehérvár és JitsiMeet-en
Paulinusz Péterék – Online házicsoport
Messenger-en keresztül tudtok csatlakozni
Tyukász Imréék – Online házicsoport
JitsiMeet-en keresztül tudtok csatlakozni
Budapesti Házicsoport – Remény Kapuja
1047 Budapest, Hársfa utca - szombaton

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

dsgyponthu@gmail.com | www.dsgy.hu

Jövő heti
összejövetelek időpontjai:

Hétfő 17:00 - RádióSansz Imacsoport - Online
Hétfő 18:00 - Polgárdi Imacsoport - Polgárdi
Kedd 18:00 - 'IRÁNYTŰ' Online Tájékozódó 14.
Online: Dávid Sátora Gyülekezet YouTube csatornáján
https://www.youtube.com/dsgynet/live
Csütörtök 19:00 - Vezetőknek Szeminárium
Helyszín: Online Vezetőképző Kurzus 01.
Szombat 17:00 - IFI Csoport
Helyszín: Székesfehérvár, Jancsár u. 7.
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

