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ALAN VINCENT:
Isten Királyságának erőműve - 11. 
Dávid Sátora prófétai jel volt. Dávid 
királysága előképe Isten Király-
ságának. Dávid királyságának az 
erőműve Dávid Sátora volt. Nem 
Lévi, hanem Melkisédek volt a 
Sátornak a papja. Ő volt Ábrahám 
papja, Ő volt Dávid papja, és Ő 
mindazoknak a papja, akik Dávid 
Sátorában élnek. És ennek semmi 
köze nincs a lévita papsághoz.

VINCZE GÁBOR:
Fölötte és nem alatta - 4. záró rész
Bízd rá magad, és hagyd, hogy 
Ő adjon neked kijelentést és ve-
zetést. 1.János 3,8 „Azért jelent 
meg az Isten Fia, hogy az ördög 
munkáit lerontsa.” Erre hívott 
meg Titeket Isten, hogy az Ő Fia 
bennetek éljen, és rajtatok keresz-
tül lerontsa az ördög munkáját, 
tönkre tegye az ördög munkáját, 
és építse az Isten Királyságát.

Vedd el, a tiéd! És húzd be ebbe a tér-idő világba, a saját 
földrajzi és időbeni helyzetedbe!” Tehát foghatjátok ezt a 
Szót – amire Isten rámutat, hogy „ez a te Szavad” –, meg-
ragadhatjátok szellemetekben, behozhatjátok a tér-
idő világba, ahol éltek, és hit által rávehetitek, hogy 
megnyilvánuljon. Mert Isten már mindent kimondott, 
amire szükségetek van vagy lesz. 

Dávid látta, ahogy Jézust megfeszítik a Golgotán. Dávid 
és a dicsőség többi fia, aki ott volt vele, Istennek az elfüg-
gönyözetlen dicsőségében élt folyamatosan, hit által. Te-
hát ők állandóan ebben a világban éltek.

WIESLAW ZIEMBA:
Generációs csapatmunka
Az atyák alapot adnak. A Királyság 
értékrendjére és kultúrájába hozzuk 
fel a fiatalokat. Fontos a fiatalok szá-
mára a megbecsülés, a jóváhagyás, 
ugyanakkor van helye a helyreiga-
zításnak is. Az atyáknak szükségük 
van tiszteletre, alázatra – ez meg-
nyit, hogy saját magunkat osszuk 
meg egymással. Szükségünk van 
arra is, hogy a fiatalok kérdezzenek 
tőlünk. 8. oldal

Alan Vincent:  
Isten Királyságának erőműve 
és kulcsai - 11. rész
Dávid sátorának helyreállítása
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Dávid Sátora prófétai jel volt. Dávid ural-
ma alatt 33 évig Isten megnyitott egy prófétai 
ablakot, amin keresztül megmutatta, hogy 
mi az a fajta sátor, mi az a fajta dicsőítés, me-
lyek azok a fajta kapcsolatok, mi az a fajta 
kormányzás, amit Isten majd élvezni fog az Ő 
népével való új szövetségben, amikor az Ő Fi-
ának a Királysága megvalósul. Újra és újra azt 
olvassuk, hogy Dávid királysága egy előké-
pe, jelképe volt annak a Királyságnak, 
ami Jézus Krisztus uralma alatt meg 
fog valósulni.

Majd részletesebben meglátjuk, hogy 
Dávid királyságának az erőműve a Dávid 
Sátora volt.

Nem Lévi, hanem Melkisédek volt 
ennek a Sátornak a papja. Ő volt Áb-
rahám papja, Ő volt Dávid papja, és Ő 
mindazoknak a papja, akik Dávid Sáto-
rában élnek. És ennek semmi köze nincs 
a lévita papsághoz.

Bűnért való áldozatot soha nem mu-
tattak be Dávid Sátorában. Figyeljetek! 
Dávid Sátorában soha nem áldoztak 
fel bűnért való áldozatot, mert a tö-
kéletes áldozat már megáldoztatott, 
és ők ennek az áldozatnak az erejében éltek 
ott. Bármely állat feláldozása a leggonoszabb 
sértés lett volna a mi Urunk, Jézus Krisztus 
vére ellen.

Ha a mi zsidó barátaink bármikor eljutnak 
oda, hogy a szent sátrat újra felépítik, lehet, 
hogy Isten ezt el fogja tűrni, de ha fel mernek 
ott áldozni egyetlen áldozatot is, akkor Isten 
szempontjából ez lesz a történet vége. Nem 
lehetne nagyobb sértést odavágni Isten-
nek Jézus vére ellen, minthogy állatoknak, 
bikáknak és bakoknak a vérét áldozzák fel. 
Nem tudom elképzelni, hogy Isten csak ott ül 
a Mennyben, és azt mondja: ‚Te jó Ég! Te jó 
ég!’ Szerintem Isten nagyon gyorsan fog cse-
lekedni, ha megkísérelnének bármi hasonlót.

Tehát mindazon idő alatt, amíg Dávid Sá-
tora működött, az emberek, akik oda jártak, 

Isten Báránya feláldozott vérének erejé-
ben éltek egész idő alatt. Nem áldoztak fel 
állatokat, mert ez teljesen szükségtelen volt. 
Világos, hogy Dávid Sátorát Isten állította 
fel, Dávid segítségével, az Ő akarata szerint.

Jézus a három és fél éves szolgálata alatt 
kétszer tisztította meg a templomot. A máso-
dik alkalommal – pont a keresztre feszítése 
előtt – Jézus kiűzte onnan a pénzváltókat, és 

egy napra a templom-
ból Dávid Sátorát csi-
nált. Négy kijelentést 
tett arra vonatkozóan, 
hogy Isten mit keres, 
mire törekszik, és to-
vábbi kijelentéseket 
tett arra vonatkozóan, 
hogy Isten mit akar az 
Ő Házában elsődlege-
sen látni. Ha mindezt 
összerakjuk, akkor Dá-
vid Sátorának kilenc 
fő funkcióját tudjuk 
megkülönböztetni. 
Most felsorolom őket, 
azután majd néhányat 

részletesen is megvizsgálunk:
1.) Dávid Sátora a túláradó dicsőítés és 

imádás helye. Az Istennel való bensőséges 
kapcsolat helye, ahol szemtől-szemben, ken-
dőzetlenül találkozunk Istennel.
2.) Dávid Sátora az a hely, ahol a gyere-

kek is teljes joggal részt vesznek a felnőt-
tekkel együtt az eseményekben, ott dicsé-
rik Istent, és táncolhatnak.

A farizeusok és írástudók teljesen bedü-
hödtek, amikor látták, hogy a gyerekek ön-
magukról elfeledkezve imádják Istent. Azt 
mondta nekik Jézus: „Nem olvastátok-e, hogy 
csecsemők szája által teszem tökéletessé az Én 
dicséretemet?” Dávid Sátora tehát nem csu-
pán egy ‚felnőtt-ügy’, hanem sok nemzedék 
közös ügye.

Texasban kezdjük már tanulni ezt, és meg-
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döbbentő dolgok történnek a gyerekeinken 
keresztül. Nemrégen néhányan eljöttek Len-
gyelországba. Nem volt megdöbbentő látni, 
hogy a gyerekek így viselkednek? Látni fog-
juk, ahogy gyerekek és tizenévesek meg-
döbbentő dolgokat tesznek. Még csak most 
kezdjük kapizsgálni valamit, még csak most 
kezdünk belemenni.
3.) Dávid Sátora 

az égő tisztaság-
nak, világosság-
nak és fénynek a 
helye, ahol nem 
maradhat meg 
semmi sötétség. 
Néha az első áté-
lésünk ott, hogy 
észrevesszük azt 
az életünkben ólál-
kodó bűnt, amit 
nem is látunk meg, 
amíg Isten világosságába be nem lépünk. 

Isten nem azért van ott, hogy kárhoztasson 
minket, és ezt nem is teszi. És ahogy őszinték 
vagyunk ezzel kapcsolatban, akkor Ő megbo-
csát, megtisztít minket, és ezt a sötétséget ki-
veszi az életünkből.
4.) Dávid Sátora a vezetés és a kinyilat-

koztatás helye, ahol vezetést, kijelentést és 
stratégiát kapunk arra vonatkozólag, hogy 
Isten Királyságát hogyan kell megalapozni, és 
terjeszteni. Ez különösen vezetőkre vonatko-
zik, akik időt töltenek együtt Isten jelenlété-
ben, hogy az Isteni tervet és stratégiát elve-
gyék Tőle. Dávid tette ezt a vezetőivel, és 
Jézus is tette az Ő vezetőivel. A feltámadás 
után az első apostoli csoportnak az volt a leg-
fontosabb, hogy időt töltsenek Isten jelenlé-
tében és keressék az Ő arcát, vezetését.

Most már sok ideje ismerem dr. David Yong-
gi Cho-t. Ő egy 5 fős gyülekezettel kezdte és 
most már kb. 800.000-en vannak, és sok-sok 
más gyülekezetet is alapított. De soha nem 
változtatta meg az életmódját. Reggel 7-kor 

bemegy az irodájába, és senki nem zavarhat-
ja délelőtt 11-ig. Ez az ő életmódja. Ennek 
az elfoglalt embernek a napja első 4 órá-
ja Isten keresésével telik el, mielőtt bárki 
találkozhatna, vagy beszélhetne vele. A mai 
napig is így él. És a vezetői ‚elkapták’ tőle ezt 
az életmódot. Az irodájában van egy íróasztal, 
ami nagyobb, mint az övé, van mögötte egy 

nagy szék, ami na-
gyobb, mint az övé. A 
saját asztalára ki van 
írva: ‚David Yonggi 
Cho pásztor asztala’. 
A nagyobb asztalon 
egy ilyen tábla van: 
‚Szent Szellem, ve-
zérigazgató’. Állan-
dóan figyelmezteti 
magát arra, hogy ki 
a főnök.
5.) Dávid Sá-

tora Krisztus trónjának a helye, ahonnan 
Jézus uralkodik. Ézsa.16,5 „… egy trónszéken 
ül igazsággal Dávid Sátorában a Bíró, jogos-
ság keresője, igazság ismerője.”
6.) Dávid Sátora a szellemi világban foly-

tatott harc helye.
7.) Dávid Sátora az Imádság Háza minden 

nemzet számára.
8.) Dávid Sátora az intenzív természetfö-

lötti erő helye, ahova jöhetnek a betegek, a 
bénák és meggyógyulhatnak.
9.) Dávid Sátora a kenetnek a helye, amit 

ha odamennek az emberek, megkapnak, 
és utána azt hazaviszik a saját otthonaikba, 
munkahelyeikre és iskoláikba.

Imádkozzunk: „Mennyei Atyánk, égesd 
bele ezeket a szavakat a szívünkbe. Hadd 
nyilvánuljanak meg ezek az életünkben, 
Jézus Krisztus dicsőségére. Ámen!” 

Isten áldjon meg titeket!
Az erő, ami Dávidot arra motiválta, hogy 

felépítse a Sátrat, az Úr iránti szenvedélye 
volt. Ez az, ami hajtotta őt. Azon tűnődtem 
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néha, hogy vajon ismert-e más hozzáálláso-
kat, amelyekben ma mi élünk sokszor. Na-
gyon akarta Isten jelenlétét, nagyon vágyott 
egy olyan helyre, ahol az Istennel való 
szemtől-szembeni kapcsolat gyakorlatban 
megvalósítható. És itt kezdődik az egész tör-
ténet.

Nem állíthatjátok fel Dávid Sátorát pl. egy 
arra való módszerként, hogy megváltoztassá-
tok a dolgokat a társadalmatokban. Egyedül 
amiatt érdemes felállítani Dávid Sátorát, 
ha Istent akarod ezáltal megismerni, és ak-
kor sikerülni is fog. Isten is nagyon akarja az 
Ő népével való bensőséges kapcsolatot. Ez 
a felfedezésünk.

Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy 

pusztán lelkeket mentsen meg. Jézus azért 
jött, hogy egy kapcsolatot megjavítson. 
És olyan jól megjavította ezt a kapcsolatot, 
hogy az ember a megváltás után sokkal jobb 
kapcsolatban lett Istennel, mint amilyenben 
Ádám volt bűnbeesése előtt Istennel.

Jézus sok okból jött el erre a Földre. Elsőd-
leges oka az volt, hogy Ő legyen Isten Bárá-
nya, Aki elveszi a világ bűneit. De ehhez nem 
kellett volna 33 és fél év. A bűnnel 1 nap alatt 
elbánhatott volna a kereszten. Viszont a 33 
és fél év minden percének volt Istentől való 
célja. Különösen az utolsó 3 és fél év volt egy 
minta számunkra, hogy milyen is Isten Király-
sága.

(folytatás következik)

Emlékszem, hogy 
ifjúsági összejövete-
lünk volt az ébredés 
idején a 90-es évek-
ben. Rövid idő alatt 
egy nyolcvan fős há-

zicsoportunk lett, egy Iván nevű barátommal 
vezettük egy csoportot, aki hentes volt a Cse-
peli piacon, a felesége pedig rendőrnő volt. Na-
gyon szerettem őket. A srácnak volt az a ’wart-
burg-zöld’ Wartburgja. Olyan igazi ’nyóckeres’ 
volt. Elvetemült fazon volt, mindig az volt a mon-
dása, hogy „kétszáz nem gáz”. Akkor mondta a 
pásztorunk, Mézes Laci, hogy jöjjünk össze, 
és imádkozzunk együtt. Mi ezt komolyan vet-
tük, elkezdtünk együtt imádkozni egy család-
nál. Majdnem másfél évig imádkoztunk, amikor 
abban a családban történt egy probléma, ami 
miatt mondtam, hogy menjünk be inkább a gyü-

lekezetbe és ott imádkozzunk. Képzeljétek el, az 
első alkalommal egy idősebb, még egyedülálló 
hölgy jött el a házicsoportunkba. Kb. hárman 
voltunk akkor. Egy hét múlva tizenhárman, 
három hét múlva pedig már harminchárman 
voltunk. Pár hét eltelt, és több mint százan, 
százhúszan-százharmincan. Egyszerűen le-
szállt a Menny, Isten elkezdett cselekedni. 

Éreztem, ez nagyon nagy felelősség, ami itt 
történik. Nem is értettem, mert volt egy nagyon 
jó munkahelyem, de ezek a fiatalok nagyon ra-
gaszkodtak. Az utcán megálltak az emberek, és 
azt mondta az egyik, valami azt mondta neki, 
hogy ide be kell jönnie. Bejött az istentiszteletre, 
imádkoztunk érte. Bejöttek motorosok bőrszer-
kóban, elkezdtünk az egyikért imádkozni, elkez-
dett szabadulni. Nagyon megdöbbentem, mert 
akkor én még nem éltem át olyat. Azt tudtam, 
hogy van ilyen, de még nem éltem át, hogy én 

DSGY, 2023. április 16. vasárnap

Vincze Gábor:
Fölötte és nem alatta       4. befejező rész
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imádkozok valakiért, és az elkezd üvölteni, meg 
dobálni magát. Teljesen démonizált volt, de 
Isten megszabadította. Átéltük, ahogy Isten 
cselekedett. 

Mindig nagyon fontos volt nekem, hogy fi-
gyeljek a Szent Szellemre, és azt csináljuk, 
amit a Szent Szellem mutat, hogy abban 
járjunk, amit Ő akar. Jött egyszer egy zsidó 
tánccsoport, és tanítottak. Fiatalok voltak, tizen-
hét-tizennyolc-tizenkilenc éves fiatalok. Abban 
az időben a zsidó 
tánc nagyon von-
zó volt, kimentünk 
az udvarra, és ott 
zsidó táncot ta-
nultunk. Hirtelen 
azt vettem észre, 
hogy bár beszé-
lek, de senki nem 
figyel rám. Zűrza-
var volt. Nagyon 
megdöbbentem, 
és kérdeztem az Urat, mi történt? És akkor 
szólt az Úr, hogy „kezdj el böjtölni”. Elkezd-
tem böjtölni, és azt vettem észre, hogy ismét 
ugyanúgy van, mint előtte, hogy mondtunk 
dolgokat, és úgy működtek a dolgok, amint 
mondtuk.

Nekem nagyon érdekes volt ez a megtapasz-
talás, mert amikor megtértem, tizenkét-tizenhá-
rom éves voltam. Isten meglátogatott, akkor volt 
a hetvenes években egy fantasztikus ébredés 
azon a környéken, ahol laktam. Uszkában, Csa-
holcon, Jángmalticson volt a romák között egy 
nagyon nagy ébredés. Ebben a nagynénémék 
komoly szerepet játszottak, rajtuk keresztül volt 
ott egy ébredés, és így a családunkat is elérte. Mi 
egy háromgenerációs baptista családból szár-
maztunk, így a vallás megmaradt az életünkben, 
a szüleim életében. Az Istent szerették, de szabá-
lyokkal akarták ezt az egészet megélni, hogy ez a 
szabály, meg az a szabály, és ha ezt mind betart-
juk, és akkor jó baptisták vagyunk.

Viszont a Szent Szellem ebben az egészben nem 

volt ott. De amikor ezt az ébredést láttuk… 
Először elmentek a nővéreim. Megszabadul-
tak, hazajöttek, és valami fura nyelven kezd-
tek el beszélni a szomszéd szobában, és nem 
értettük, hogy mi zajlik, mi történik. Emlékszem, 
nagyon vicces volt, én is kb. 10 éves lehettem ak-
kor, apukám, anyukám füle a falon, és én is alat-
tuk: füleltünk, hogy a másik szobában nyelveken 
imádkoztak. Nem értettük, hogy milyen nyelven 
beszélnek. De jött a Szent Szellem, és meg-

látogatta az egész 
családunkat. Bejött 
az Úr, és hatalmasan 
cselekedett. Én akkor 
még nem döntöttem, 
de éjjel-nappal házi-
csoportok voltak ná-
lunk. Jöttek-mentek 
az emberek, sokan 
ott a faluban is meg-
tértek. Budapestről 
is jött egy csoport, 

én meg már nagyon szerettem volna játszani 
menni, mert nagyon szerettem volna gyerekként 
élni. Kicsit duzzogtam, hogy nem elég, hogy a 
vasárnap délelőtti baptista istentiszteleti részvé-
tel miatt a matinéról minden vasárnap le kellett 
mondanom, ami eléggé szomorúvá és idegessé 
tett; már az is nagy áldozat volt részemről. De 
most már az estéim is, mert amikor suliból ha-
zajövök, akkor is ezzel kell foglalkoznom! Mert 
a szobámból úgy tudtam csak kimenni játsza-
ni, ha átmentem azon a szobán, ahol ők éppen 
házicsoportot tartottak a vendégekkel. Én meg 
csak vártam és vártam. Na, amikor végre meg-
éheztek, vége lett a bulinak, mindenki kiment. 
Gondoltam, eljött az én időm, végre kislisszolok 
játszani, és nem fognak ott, hogy „gyere te is 
fiam, vegyél részt ezen az alkalmon!” Elindultam, 
de egyszer csak az egyik homályos sarokból egy 
idős néni odaállt elém, és azt mondta: „Szia! Hát 
te ki vagy? „Én Gábor vagyok.” – bemutatkoztam. 
És tudjátok, akkor Isten feltette életem legna-
gyobb kérdését. 
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Nekünk két csoportra oszlott az osztály: én, 
meg az osztály többi része. Mindig nagyon sze-
rettem volna, ha vannak barátaim, és nagyon 
vágytam arra, hogy elfogadjanak. A nagyné-
ném nagyon szeretett kötni, és én eldöntöttem, 
hogy csinálok egy bandát, és mindenkinek egy-
forma pulóvert fog kötni. Akkor én úgy gondol-
tam, hogy talán amiatt, mert baptisták vagyunk, 
amiatt nem fogadtak be, de ahogy most így idő-
sebb fejjel gondolok vissza, lehet, hogy én nem 
voltam olyan jó fiú, mint amilyennek gondoltam 
magam. Elég sok csínytevést követtem el, és le-
het, hogy ez volt az oka, hogy kiközösítettek. 
Nem volt barátom! És ennek az idős néninek 
tudod, mi volt az egyetlen kérdése? „Szia Gá-
bor! Nem akarsz egy barátot?” Értitek? Föltette 
az életem akkor legfontosabb kérdését! Mintha 
svájci frank hiteled lenne: 
16 millió. Már viszik el a 
házad, és egyszer valaki 
odaáll eléd: „Nem akarod, 
hogy a svájci frank hite-
ledet kifizessem?” „Hát, 
de akarom! Hogy ne akar-
nám!” Nekem is ez akkor 
olyan volt. 12 éves voltam. 
„De, igen! Akarok bará-
tot!” És erre azt mondja, 
hogy „Jézus a barátod 
akar lenni. Akarod?” És 
én elgondolkodtam, és 
azt mondtam: „Igen, 
akarom!” 

Letérdeltünk, és elkez-
dett mondani egy imád-
ságot. Bűnt vallott he-
lyettem. Képzeljétek el, 
elkezdi mondani nekem, 
hogy „figyelj, Gábor! Látok egy fenyőfát. Ott állsz 
mellette, és valamit babrálsz rajta. Mit jelent ez?” 
Látod, milyen az Úr? Nem szégyenít meg. Rád 
bízza, hogy bevallod a bűnödet vagy nem, de 
jelzi, hogy tud róla. Előtte volt karácsony nem 
sokkal, átmentem a szomszédba… (ott volt tévé 

számunka, mert akkorra anyuék már kitiltották a 
tévét a házból. Előzőleg matiné nem volt, most 
már egyáltalán tévé sem volt…) Megpróbáltam 
ezt a gordiuszi csomót úgy átvágni, hogy a szom-
szédba a haveromhoz átjártam tévét nézni, és ka-
rácsony körül volt egy pillanat, amikor mindenki 
kiment a szobából, én pedig ott maradtam a 
karácsonyfával kettesben, ami tele volt finom 
szaloncukorral. Hát, én bizony kihasználtam 
az alkalmat, és szépen kibontogattam a szalon-
cukrokat, kivettem a szaloncukrot, és visszacso-
magoltam mindegyiket, hogy ne vegyék észre 
– mintha benne lennének továbbra is a cukrok. 
Zsebre vágtam, és mint aki jól végezte dolgát, 
én is kijöttem, elköszöntem, és hazajöttem. Elég 
nagy csalódás érhette őket, hogy elpárolgott a 
szaloncukor a karácsonyfáról… 

Akkor az a néni még pár ilyen dol-
got elmondott: „Gábor! Látlak a 
vonatsíneknél is valamit…” Próbál-
tunk fém egyforintost, kétforintost, 
ötvenfillérest, kis kavicsokat, ezt-
azt… Próbáltuk, hogy a vonat a sí-
nen mit csinál vele, ahogy átrobog. 
Isten így mutatta sorban azokat a 
dolgokat, csalárdságokat, amiket 
12 évesen elkövettem. Ugyanak-
kor annyira bennem van mai na-
pig, hogy Isten nem szégyenített 
meg, ugyanakkor megmondta, 
hogy „mindent tudok rólad”.

Testvérem, Isten mindent tud ró-
lad! Akármilyen sutyiban csinálsz 
is bármit, Ő mindent tud rólad. 
Nem kell titkolóznod Isten előtt! 
Ő mindennel tisztában van, amit 
csinálsz. De ahogy kiöntöttem a 
szívem, és őszinte bűnbánattal 

megvallottam a bűneimet: betöltött a Szent 
Szellem. De amikor ez megtörtént, én soha 
olyan boldognak, szabadnak nem éreztem 
magam azelőtt! Nekem újra kék lett az ég. Újra 
zöld lett a fű. Hallottam a madaraknak a csicser-
gését. Újra éreztem azt, ami a Paradicsomban le-



Összejövetelek: 
vasárnap 15:00 órától

LEHETŐSÉGEK HÁZA
Székesfehérvár,  Nyárfa u. 14. 

2023. MÁJUS 14. | HÍRLEVÉL 7. oldal

Dávid Sátora Gyülekezet

hetett Ádámnak meg Évának a bűnbeesése előtt.
Isten azt akarja, hogy gyere Hozzá. Tedd le a 

bűneidet, tedd le az életedet! Azt akarja, hogy 
állj föl Vele, Ő vinni akar előre téged! Isten 
tudja az életed nagy kérdéseit, és meg akar-
ja válaszolni! És ekkor hívott el 
Isten arra, hogy Őt szolgáljam. 
Nagyon sok minden történt az 
életünkben, amiket Isten elvég-
zett. De megtanultam ezek alatt 
az évtizedek alatt, hogy nagyon 
fontos a kijelentés, nagyon 
fontos az, hogy Istenre hall-
gassunk, hogy Isten vezetése 
legyen az életünkön. Mikor 18 
éves voltam, Isten azt mondta: 
„Szedd a cuccaidat, és gyere Bu-
dapestre!” És alig telt el pár év 
azután, ás akkor hozta Isten azt 
az ébredést.

Isten vezetni akar titeket. Isten 
akar nektek kijelentést adni. Na-
gyon fontos, hogy ne tegyetek 
emberi erővel semmit! Azért 
mondtam el mindezt, mert amikor megtértem, 
és beteltem Szent Szellemmel azon az alkalmon, 
kaptam egy bibliaverset: „Nem erővel, és nem 
hatalommal, hanem az Én Szellemem által…” 
(Zak.4,6). Az Úr megtanította, nagyon fontos, 
hogy a Szent Szellemre figyeljünk, Szent Szel-
lemre hallgassunk; menjünk, mozduljunk együtt 
a Szent Szellemmel! A Szent Szellem utat nyit. 
A Szent Szellem volt az, aki megnyitotta a Vö-
rös-tengert, aki a pusztán keresztül vezette az 
Isten népét. A Szent Szellem volt ott a tűzoszlop-
ban és a felhőoszlopban is. Mi van egy sivatag-
ban? Nappal 50 fok, égető hőség. Éjszaka hideg 
(akár mínusz fok is) és sötét. És mi történt? Isten 
felhőoszlopot adott nappal, éjszaka meg tűz-
oszlopot. Isten így vigyázza az Ő népét. Amikor 
te döntesz, Rábízod az életed, akkor engedd, 
hogy Isten vezessen! Engedd, hogy Isten irá-
nyítsa az életedet! Bízd rá magad, és hagyd, 
hogy Ő adjon neked kijelentést és vezetést, 

mert amikor ez a kijelentés megvan, akkor 
biztos lehetsz, hogy a győzelem a tiéd.

Egy bibliaverset szeretnék még felolvasni. Biz-
tos, hogy mindannyian ismeritek.

Efézus 6,10-20 „Végül pedig: erősödjetek meg az 
Úrban és az Ő hatalmas ere-
jében. (11) Öltsétek maga-
tokra az Isten fegyverzetét, 
hogy megállhassatok az ör-
dög mesterkedéseivel szem-
ben. (12) Mert a mi harcunk 
nem test és vér ellen folyik, 
hanem erők és hatalmak 
ellen, a sötétség világának 
urai és a gonoszság szelle-
mei ellen, amelyek a meny-
nyei magasságban vannak. 
(13) Éppen ezért vegyétek 
fel az Isten fegyverzetét, 
hogy ellenállhassatok a 
gonosz napon, és mindent 
leküzdve megállhassatok. 
(14) Álljatok meg tehát, 
felövezve derekatokat 

igazságszeretettel, és magatokra öltve a megi-
gazulás páncélját, (15) felsaruzva a lábatokat 
a békesség evangéliuma hirdetésének a kész-
ségével. (16) Vegyétek fel mindenképpen a hit 
pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak min-
den tüzes nyilát. (17) Vegyétek fel az üdvösség 
sisakját is, és a Szellem kardját, amely az Isten 
Beszéde. (18) Minden imádságotokban és könyör-
gésetekben imádkozzatok mindenkor a Szellem 
által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhata-
tossággal könyörögve az összes szentekért; (19) és 
énértem is, hogy adassék nekem szó, ha szóra nyi-
tom a számat, hogy bátran ismertessem meg az 
evangélium titkát, (11) amelynek követe vagyok 
a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy 
hirdetni, ahogyan kell.”

1 János 3,8 „Mert azért jelent meg az Istennek 
Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.”

Testvéreim! Erre hívott meg Titeket Isten, 
hogy az Ő Fia bennetek éljen, és rajtatok ke-
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Néhány személyes tapasztalatom. A mi 
gyülekezetünkben szóba sem jött a szellemi 
atyaság témája. De egy időben elkezdtem 
gondolkodni erről. Isten adott egy kijelentést 
a Bibliából, ami megérintett engem:

Zsolt.45,18 „Hadd hirdessem a Te nevedet 
nemzedékről nemzedékre; örökkön örökké 
dicsérnek majd Téged a népek!”

Még szellemileg is, vagy fizikailag is meg-
történik, hogy távol vannak a gyerekeink. 
A szellemi atyaságra ne mint valami exklu-
zív dologra gondoljunk. 

Egyszerű és gyakorlati: egyik konferencián lát-
tam pásztorokat. Szerettem volna bemutatkozni, 
megismerni őket. A szünetben beszélgettünk, el-
kezdett kialakulni a kapcsolat. Aztán interneten 
keresztül folytattuk…

Egy másik esetben a neten hallgattam egy üze-
netet, és éreztem, hogy az üzenet a Királyságról 
szól. Írtam neki, hogy mennyire értékes volt szá-
momra. Visszaírt, találkoztunk egy konferen-
cián. Akkor elmondta, hogy két héttel azelőtt, 
hogy én ráírtam, imádkozott, hogy küldjön 
hozzá valakit, akihez tud kapcsolódni.

Atyák és fiak együtt az aratásban
Wieslaw Ziemba – 2023. május 03. HarvestNET Európai Nemzetközi Találkozó, Zadar

(vége)

resztül is lerontsa az ördög munkáját, tönkre 
tegye az ördög munkáját, és építse az Isten 
Királyságát. Kérjetek látást Istentől, olyat, mint 
Elizeusé, vagy Pálé volt. Először Isten Pálnak is 
elvette a látását. Először nem látott, azután pe-
dig látott. Isten azt akarja, hogy ne a testi szeme-
inkkel lássunk, hanem nyíljanak meg a szellemi 
szemeink.

Ez az üzenet volt bennem, 
hogy Isten nyissa meg a 
szellemi szemeiteket, hogy 
lássátok, hogy ki van mel-
lettetek, és ne arra nézze-
tek, hogy ki van ellenetek! 
Imádkozzunk:

„Drága Mennyei Atyám! 
Köszönöm azt a fantasztikus 
áldozatot, hogy vállaltad a ke-
reszthalált, és a kárpit ketté-
hasadt, és így mi bemehetünk 
az Atya jelenlétébe, vehetünk 
kijelentést, tanácsot Tőled, Uram! Vehetünk bá-
torítást és erőt! Urunk Te bátorítod meg, Te erő-
síted meg az erőtlent! Te adsz új erőt nekünk! 
Köszönöm Neked, Uram, hogy Te fölkened, 
fölruházod az én testvéreimet a harcra, hogy 

fölvegyék ezeket a szellemi fegyvereket, hogy 
megálljanak az ördög minden mesterkedéseivel 
szemben! Te bátorítsd meg a szívüket, bátorítsd 
meg azon keresztül is, hogy adsz álmot nekik, 
adsz kijelentést és adsz üzenetet nekik, a Jézus 
Krisztus nevében.

Uram, jelenjenek meg a Te mennyei küldöttje-
id, és szóljanak bátorító 
szavakat a számukra, ami 
áttörést hoz életük min-
den területén – a Názáreti 
Jézus Krisztus nevében. 
És szakadjanak le most 
a láncok, amik alatta 
tartják a dolgoknak 
őket; minden rablánc 
omoljon, hulljon le róla-
tok, a Jézus Krisztus ne-
vében! És az Isten hatal-
mas kenete szabadítson 
ki titeket minden ördögi 

4D-s vetítés igézete alól, és lássátok meg az Úr 
munkáját, lássátok, ahogy Isten dolgozik: mert Ő 
értetek van, és értetek tesz mindent! A Názáreti 
Jézus Krisztus nevében.” Ámen!
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Egy fiatal pár, a dicsőítő csoportban voltak – 
előtte katolikusok voltak, újjászülettek, és nem 
tudták, mit kell csinálniuk. Beszélgettünk… 
Néhány embert azzal azonosítunk, amilyen 
felekezeti csoportba jár. De nekünk személyek-
kel kell kapcsolódnunk.

Mi az, amit az atyák adnak a fiaknak? Az 
atyák alapot adnak, az élet alapját tudják 
megadni a fiaknak. A mai társadalomban 
látjuk, ahogy a világ bombáz mindennel – mi 
azt tudjuk adni, hogy a Bibliát tesszük életük 
alapjává, életük mérté-
kévé. Elmondjuk, hogy 
Isten Beszéde legyen az 
alapjuk, legfőbb zsinór-
mértékük.

A másik, amit mint 
atyák tudunk tenni, 
hogy a Királyság érték-
rendjére hozzuk fel a 
fiatalokat, a Királyság, 
a Krisztus kultúrájá-
ba hozzuk fel őket. Le-
gyünk érzékenyek az ő 
szükségeikre. Ha érzékeny akarsz lenni, akkor 
meg kell hallgatnod őket – először meghal-
lani, azután válaszolni arra a szükségre. Ez 
fog szilárd kapcsolatokat építeni. Így biza-
lom fog kialakulni – ez nem hibátlanságot je-
lent, hanem bizalomteljes kapcsolatot.

Fontos a fiatalok számára a megbecsülés, 
a jóváhagyás, ugyanakkor van helye a hely-
reigazításnak is. A mostani generációban a 
sok önzés miatt a helyreigazítást nem nagyon 
fogadják el. Mondhatom? – gondoljuk egy-egy 
helyzetben, mert tudom, ha elmondom neki, 
akkor meg fogom bántani. De emiatt szüksé-
ges a bizalomteljes kapcsolat, hogy ők kérdez-
zék meg, hogy elmondhassam nekik…

Atyának lenni … együtt lenni, időt tölte-
ni. Nemcsak ők jönnek velem, hanem én is 
megyek velük. Ahova Isten őket vezeti, én 
is elmegyek velük. Meg kell értenünk, hogy 
ki is kell építeni és tartani is kell a kapcsolatot 

egymással. 
Miért nem hívsz engem? Bátornak kell len-

nünk arra, hogy felhívjuk egymást: van-e 
valami, amiben segíthetek, amivel küz-
desz? Ha van olyan, amiben tudok segíteni, 
akkor meg szeretném osztani…

Mi az, amire az atyáknak van szükségük, ami-
re nekem van szükségem?

Jack Taylor néhány éve tartott egy találkozót 
a szellemi fiainak, és ott azt mondta: „Szük-
ségem van arra, hogy vezessetek” – és ezt 86 

évesen mondta. Renge-
teg embert vezetett már. 
De szüksége volt arra, 
hogy vezetést kapjon a 
szellemi fiain keresztül, 
a következő generáció 
tagjain keresztül.

Az atyáknak szük-
ségük van tiszteletre, 
alázatra – ez megnyit 
arra, hogy saját ma-
gunkat osszuk meg 
egymással. Szüksé-

günk van arra is, hogy a fiatalok kérdezze-
nek tőlünk. Ahhoz, hogy megosszak velük 
dolgokat, szükséges, hogy odajöjjenek és kér-
dezzenek… Hidd, hogy a te életed, történeted 
tud segíteni másnak előbbre menni. Így tud-
nak tovább jutni.

Tisztelnünk kell a múltat. C.S. Lewis egyik 
könyvében írja: „Ne vesd meg, ne tagadd meg 
a múltat.” Ezt manapság látjuk, mennyire hi-
ányzik a fiatal generációkból.

Az egység Isten Királyságának a természe-
te, az atyaság Isten alapvető a természete.

Efez.3,14-15 „Meghajtom térdeimet a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt Akiről nevez-
tetik minden atyaság Mennyen és Földön.”

Az atyaság családot is jelent – szív szerinti 
összekapcsolódásokat is jelent. Az Egyház 
Isten Családja. Atyák és fiak egymásutáni ge-
nerációi – együtt a Krisztusban.

(folytatása következik)
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ADÓNK 1%-NAK FELAJÁNLÁSÁVAL KAPCSOLATBANADÓNK 1%-NAK FELAJÁNLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Nagyon köszönjük és hálásak vagyunk MINDENKINEK, aki eddig is 
támogatta az Alba Sansz Kulturális Alapítványunkat és a Dávid Sátora 
Gyülekezet Egyházat a személyi jövedelemadója felajánlható 1%-val!
Kérünk, ajánld fel ez évben is az 1%-ot :

Alba Sansz Kulturális Alapítvány 
adószáma: 18495834-1-07

Dávid Sátora Gyülekezet Egyház
technikai szám: 1658

Előre is  
köszönjük 

támogatásod 
2023-ban is!
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                           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 weboldalán:          http://www.dsgy.hu

MEGÚJULT!          RádióSansz - A  LEHETŐSÉG!          https://radiosansz.hu/        MEGÚJULT!  

KEDVES TESTVÉREINK, BARÁTAINK! 

PÁSZTORI FOGADÓÓRA: Kedd este 17:00-19:00 
Nemes Pál: +36 70 3846809 vagy személyesen

ONLINE Csatlakozás:  
A DSGY 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 ... 

Kapcsolódj be Te is!  
("Megvidámítom őket az Imádságom Házában...")

 

Kedden és pénteken ONLINE is csatlakozhatsz  
a következő ZOOM-linken (és személyesen is): 
https://us02web.zoom.us/j/5547031843 

Szeretettel: Szeretettel: 
Nemes Pál & KatalinNemes Pál & Katalin

2023. május 19. (péntek 18:00 óra) 
KÁVÉZÓ Megnyitása (Agárdi Lajos: Tárlatnyitó; 
Paulinusz Anna: Slam poetry; Fiatal 'virtuózok') 
Helyszín: Lehetőségek Háza (Nyárfa u. 14.)
2023. május 21. (vasárnap 15:00 óra) 
EVANGELIZÁLÁS (Bányik Roland evangélista) 
Helyszín: Lehetőségek Háza (Nyárfa u. 14.)
2023. május 26. (péntek 18:00 -19:00 óra) 
OLVASSUK EGYÜTT A BIBLIÁT! - Kávézó Est 
Hogyan olvassam a Bibliát, hogy megértsem, 
hogy személyesen szóljon hozzám? 
Helyszín: Lehetőségek Háza (Nyárfa u. 14.)
2023. május 27. (szombat 11:00 órától) 
Vérteskozma (Bográcsgulyás-PARTY) 
Helyszín: Vérteskozma (infó: Szolnoki Imi)
2023. május 27. (szombat 15:30 óra) 
Pécsi Igazság Háza Gyülekezet (Nemes Pál) 
Helyszín: IHGY Imaháza (Pécs, Siklósi út 4/a)
2023. május 28. (vasárnap 15:00 óra) 
PÜNKÖSD - GYEREKNAP (it. után ugrálóvár!) 
Helyszín: Lehetőségek Háza (Nyárfa u. 14.)

2023. június 00.  (csütörtök 18:30 óra) 
IMA a városért - Szolgálók, pásztorok Imaest  
Helyszín: Aranybullánál (esőnap: VOK)
2023. június 11. (vasárnap 15:00 óra) 
EVANGELIZÁLÁS (Bányik Roland evangélista) 
Helyszín: Lehetőségek Háza (Nyárfa u. 14.)
2023. július 13-14-15. (csüt-pént-szombat) 
Nyári DICS Suli és EVANGÉLISTA Suli 
Helyszín: Debrecen, Lovarda
2023. július 16. (vasárnap) 
KÖZÖS DICS-EVANGÉLISTA és PRÓFÉTA Suli 
Helyszín: Debrecen, KÖZÖS KONFERENCIA
2023. július 17-18-19. (hétfő-kedd-szerda) 
Nyári PRÓFÉTA Suli 
Helyszín: Debrecen, Lovarda
2023. július 31-augusztus 4. (hétfő-péntek) 
Királyság! Gyerektábor  
Helyszín: Velencei Gyerektábor
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Dávid Sátora Dávid Sátora 
GyülekezetGyülekezet

Összejövetel  Összejövetel  
vasárnap 15:00  órátólvasárnap 15:00  órától

LEHETŐSÉGEK HÁZALEHETŐSÉGEK HÁZA
Székesfehérvár, Székesfehérvár, 

Nyárfa u. 14. Nyárfa u. 14. 

Téged is szeretettel várunk rendezvényeinken!

Böjti és ImatémákBöjti és Imatémák
OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ BEFEJEZÉSÉÉRT: In-
dítsa a Mindenható Isten a vezetők, a döntéshozók 
szívét, döntéseit (Oroszország, Ukrajna, USA és 
az EU vezetői), hogy legyen vége a háborúnak 
ÚJ EMBEREK MEGTÉRÉSÉÉRT, TANÍTVÁNNYÁ 
VÁLÁSÁÉRT: Beteljünk Szent Szellemmel, Szent 
Szellem erejével, és nagy bátorsággal szóljuk, 
hirdessük Isten Királysága elvövetelének jó hírét. 
Teljesítsük be Jézus Nagy Küldetési parancsát: 
"Menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá MINDEN né-
pet..." Az Úr pedig nyújtsa ki az Ő kezét nyilvánvaló 
jelekre és csodákra, hogy megismerjék egyre töb-
ben az Egy Igaz Istent. 
ANYAGIAKÉRT: Új anyagi forrásokért a  családok, 
egyedülállók számára, a gyülekezet számára is, 
hogy minden kötelezettségünknek ekeget tudjunk 
tenni, és azon felül is tudjunk segíteni rászorulókat. 
Adósságokból, hitelekből való kiszabadulásokért; ki 
tudják fizetni az emberek, az egyedül élő, idősebb 
személyek is a megemelkedett rezsiköltségeket; új 
megfelelő pályázatokért, azok kifizetéseiért...

KRISZTUS TESTE EGYSÉGÉÉRT: Testvéri, csalá-
di, baráti kapcsolatokért, házasságokért; ol-
talomért-védelemért, gyülekezetek és vezetőik 
nyitottságáért; megbocsátásért, megbecsülésért, 
agapé szeretetért, nyitottságért, egymásra szánt 
időért; "Erről ismeri meg mindenki, hogy az Én 
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek." 
János 13,35 
OKTATÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETEIÉRT: 
Legyen egyértelmű társadalmi és anyagi meg-
becsülés; a kormány részéről tisztelet és alázat; 
külön felelős minisztériumokért e területeken
BESZÉDEINKÉRT, SZAVAINKÉRT: Legyünk aktí-
vak az imában, az építő, szeretettel teli beszédek-
ben. Legyünk egymás felé tiszteletadásban és 
hálaadásban megelőzők, békességteremtők. 
Járjunk elöl a megbocsátásban, irgalmasságban, 
Isten kegyelmében egymás felé. Ne a múltat em-
legessük, hanem szóljunk hitet, reménységet, 
Isten ígéreteit - mondjunk áldást újra és újra, mert 
Isten áldásra hívott el, hogy azt örököljünk

PROGRAMJAINK:
Hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat Vasárnap

2023. május 15. - május 21.

18:00  
RádióSansz  
Ima Csop.  

(Balogh Éva) 
18:00  

Polgárdi  
Ima Csop.  

(Forray Kati)

6:00  
Reggeli ima  
Nemes Páléknál  

+ online 
(Zoom)
18:00 

Szolnoki  
házicsoport 

17:30 
Paulinusz  

házicsoport 

18:00 
Tyukász  

házicsoport 

6:00  
Reggeli ima  

Nemes Páléknál  
+ online 
(Zoom)
18:00 

Olvassuk 
együtt a bibliát! 

- Kávézó est

11:00-18:00 
Vérteskozma 
Bográcsparty 
(Szolnoki Imi)

14:00  
Istentisztelet 

előtti ima  
(Bogó Ica)

15:00 
Pünkösdi Ünnepi 
Istentisztelet 
gyerekprog-

ramokkal

2023. május 22. - május 28.

18:00  
RádióSansz  
Ima Csop.  

(Balogh Éva) 
18:00  

Polgárdi  
Ima Csop.  

(Forray Kati)

6:00  
Reggeli ima  
Nemes Páléknál  

+ online 
(Zoom)
18:00 

Szolnoki  
házicsoport 

(Nemes Páléknál)

17:30 
Paulinusz  

házicsoport 

18:00 
Tyukász  

házicsoport 
(Barabás  

Rolandéknál)

16:30-20:00 6:00  
Reggeli ima  

Nemes Páléknál  
+ online 
(Zoom)
18:00 

Kávézó és 
kiállítás meg-

nyitó

 14:00  
Istentisztelet 

előtti ima  
(Bogó Ica)

15:00 
Istentisztelet 

Vendégszolgáló: 
Bányik Roland


