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"MERT A VETÉS BÉKESSÉGES LESZ, A 
SZŐLŐTŐ MEGADJA GYÜMÖLCSÉT, A 
FÖLD MEGADJA A TERMÉSÉT, AZ EGEK 
IS MEGADJÁK HARMATUKAT, ÉS ÖRÖ-
KÖSSÉ TESZEM MINDEZEKEN E NÉP 
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ALAN VINCENT:
Isten Királyságának erőműve - 12. 
Világosan láthatjuk, hogy lehetet-
len engedetlen embernek a Meny-
nybe jutni, mert az engedetlenség 
a poklot hozza létre. Az engedel-
messég a Mennyet valósítja meg. 
Hogyan várhatnánk el a világtól, 
hogy jöjjön be Isten Királyságába, 
ha mi nem élünk a Királyságban 
– vagyis, ha nem élünk engedel-
mességben?

JAKUB SAWA:
Szükségünk van atyákra, szük-
ségünk van fiakra
Most van az ideje, hogy megértsük, 
mennyire szüksége van a generációk-
nak egymásra. Az atyáknak is a fiakra. 
A fiatal generációknak is fontos, hogy 
megértsék, szükségük van nekik is az 
előttük levő generációkra. Apák, ti na-
gyon is jól tudjátok, hogy szükségünk 
van apákra.

Jó itt lenni Székesfehérváron. Azóta próbálom kiejteni 
a város nevét, amióta itt vagyok. Általában, amikor vala-
melyik európai nemzetben szolgálok, nagyon szívesen ál-
lok meg Magyarországon. Jövő héten lesz a HarvestNET 
International európai éves találkozója. A konferencián 
kb. húsz nemzetből lesznek együtt vezetők. Minden 
évben Európa más-más városában tartjuk ezt a találko-
zót, négy évvel ezelőtt itt volt Budapesten, a Ti szervezé-
setekben. Nagyon várom most is, viszont nagyon örülök, 
hogy most itt lehetek veletek. Néhány barátunkat is ma-
gunkkal hoztuk, akik a HarvestNET-nél dolgoznak velünk, 

Barry Wissler:
A megrendíthetetlen Királyság - 1
Nem tehetjük az evangéliummal, 
hogy csak rólunk szóljon, mert annak 
Istenről és az Ő Királyságáról kell, hogy 
szóljon. Hiszem, hogy a Királyságról 
való megértés a válasz majdnem min-
den ember szükségére. Úgy hiszem, az 
Isten Királyságáról való meg nem értés 
az oka a sok langyosságnak és félreér-
tésnek az Egyházban. 
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Barry Wissler:  
A megrendíthetetlen és 
megdönthetetlen Királyság
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Desmond és Sandy Freyt Svájcból. És nagyon 
örülök, hogy most is együtt utazhatok felesé-
gemmel, Cheryllel. Mindketten fogunk nem 
csak tanítani, hanem személyes imakéré-
sekért és prófétai kijelentésekkel is fogunk 
szolgálni felétek a mai nap folyamán – aho-
gyan az Úr fogja adni a gyülekezetnek. 

Tudom, hogy ez a gyülekezet nehéz idősza-
kon megy keresztül. Így nem röstellünk majd 
erről sem beszélni. És akárhogyan tudunk 
nektek segíteni, szívesen tesszük. Természe-
tesen bármilyen kérdésre szívesen vála-
szolunk, vagy megpróbálunk perspektívát 
nyújtani. Ugyanakkor csak szeretném azt 
mondani, hogy nem ritka, hogy egy gyüle-
kezet ilyesmit tapasztal. A kilencvenes évek 
végén a mi gyülekezetünk is egy hasonló fo-
lyamaton ment keresztül. Akkoriban kb. 180-
200-an lehettünk a gyülekezetben, és mi is két 
presbitert, a mellettem levő mindkét vezetőt 
elvesztettük. Ez akkor mindenkinek nehéz 
volt, de továbblép-
tünk. Isten megy-
gyógyított minket, 
és újra elkezdtünk 
növekedni. A gyüle-
kezetünk jelenlegi 
létszáma három-
ezer fölött van. Újra 
a mennyei dolgok-
ra fókuszáltunk… 
látjátok, mindez 
lehetséges.

Tehát amikor ilyen 
dolgok jönnek szembe velünk, akkor beszélni 
kell azokról, és meg kell próbálnunk megol-
dani. Általában a dolgok, az okok nem egysze-
rűek, hanem komplexebbek, többrétegűek. 
És persze természetes, egy ponton tovább 
kell lépnünk, és Isten segít abban, hogy to-
vábblépjünk. Tudom, számunkra is volt egy 
pont, amikor el kellett döntenünk, hogy előre 
nézünk, és újra arra fókuszáljunk, hogy elér-
jük az elveszetteket. Megvan az ideje, hogy 
magunkra nézzünk, hogy megoldjunk dolgo-

kat, de tudnunk kell, és nem szabad, hogy 
a fókuszunkból kiessen, hogy egy nagyobb 
cél miatt vagyunk itt a Földön. Tehát azért 
is vagyunk itt, ha bármiben tudunk, akkor 
segítünk. Desmond és felesége évek óta Euró-
pában él, évek óta vezetőket tanít, és nagyon 
sok gyülekezetnek is segített már. 

Első tanításom a megrendíthetetlen és 
megdönthetetlen Királyságra szeretném 
fókuszálni. Az utóbbi időszakban az US-ban 
az evangélium fókusza, az egyén megváltá-
sán volt: például, hogy mi annak az előnye, 
ha mi megbékélünk Istennel – vagyis, ha meg-
térünk Hozzá –, és mi szükséges ehhez. Leg-
inkább arra fókuszáltunk, hogy mi bejussunk 
a Mennybe, mint a mi végcélunkba (hogy mi 
megszabaduljunk, mi meggyógyuljunk stb.) 
és persze mindez igaz. Ugyanakkor Istennek 
célja van az egész Földre. És kell egy nagy 
váltásnak végbemennie bennünk ahhoz, 
hogy a fókuszunk elmozduljon az egyéni 

dolgokról Isten Ki-
rálysága dolgai felé. 

Az evangélium, 
amit Jézus prédikált, 
Isten Királyságának 
evangéliuma volt. 
Minden alkalommal, 
amikor a tanítványo-
kat, vagy bárki mást 
kiküldött – természe-
tesen ellenőrizheti-
tek a Bibliában, hogy 
igazat mondok –, 

minden alkalommal ugyanazt mondta Jézus, 
és amikor valakit kiküldött. Jézus nagyon 
egyszerű volt. Szeretem az egyszerű dol-
gokat. Nagyon egyszerű útmutatást adott. 
Három dolgot mondott minden alkalom-
mal: Hirdessétek a Királyságot, gyógyítsá-
tok a betegeket, és űzzétek ki a démono-
kat. Nem tudom, hogy láttátok-e a Chosen 
sorozatot. Van egy nagyon vicces jelenet ben-
ne, amikor kiküldi Jézus a tanítványokat, és 
tetszett, hogy ezek a tanítványok valószínűleg 
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ugyanúgy reagáltak erre a parancsra, ahogy 
mi reagálunk napjainkban. De a körülöttünk 
lévő embereknek szüksége van, hogy talál-
kozzanak Istennel. És szerintem nem tehet-
jük az evangéliummal, hogy csak rólunk 
szóljon, mert annak Istenről és az Ő Király-
ságáról kell, hogy 
szóljon. Hiszem, 
hogy Isten Király-
ságának üzenete, 
a betegek gyó-
gyítása fontos 
dolog. Jézusnak 
nemcsak a tanítói 
szolgálata szólt a 
Királyságról, de a 
feltámadása és a 
mennybemene-
tele között volt 
negyven nap, ami-
kor nagyon-nagyon sok mindent csinálhatott 
volna, hiszen a megváltói munkája elvégez-
tetett, megszerezte a győzelmet a bűn és a 
halál fölött, kijött a sírból. Végigvehette volna 
tanítványaival az együtt átélt történeteket, 
elmondhatta volna azokat a nagy csodákat, 
amik megtörténtek általa, de Jézus a negy-
ven napot mégis azzal töltötte Lukács be-
számolója alapján, hogy a tanítványokkal 
Isten Királyságának dolgait beszélte meg, 
és arról tanította őket végig. 

Csupán az evangéliumokban 126-szor for-
dul elő Isten Királyságára való utalás. Hi-
szem, hogy a Királyságról való megértés a 
válasz majdnem minden ember szükségé-
re. Máté evangélista írja, hogy az utolsó idők-
ben minden nemzetben a Királyság evangéli-
umát prédikálják, és majd csak azután jön a 
vég. És persze tudom, hogy a pandémia miatt 
mindenki az utolsó időkről kezdett el gondol-
kodni. És itt van egy iszonyatos háborúnk is, 
és sok minden más. És tudom, hogy mindig, 
amikor ilyenek történnek, akkor a végidőkre 
gondolunk. De figyeljük, hogy az egyértelmű 
állítás az, hogy „amikor minden nemzetben 

kihirdetik Isten Királyságát, akkor jön el a 
vég”. 

Tehát ha ez volt Jézus üzenetének és szol-
gálatának a központja, akkor ez ránk is kell, 
hogy vonatkozzon. Úgy hiszem, az Isten Ki-
rályságáról való meg nem értés az oka a 

sok langyosságnak 
és félreértésnek az 
Egyházban. Tehát 
most egy kicsit job-
ban belenézünk Isten 
Királysága témájába. 

Zsidók 12,25-29 
„Vigyázzatok, meg ne 
vessétek azt, aki szól, 
mert ha azok meg 
nem menekültek, 
akik a Földön szólót 
megvetették, sokkal 

kevésbé mi, ha elfordulunk Attól, Aki a Meny-
nyekből van. (26) Akinek a szava akkor meg-
rendítette a Földet, most pedig ígéretet tesz, 
mondván, ’még egyszer megrázom nemcsak a 
Földet, hanem az eget is.’ (27) Az a ’még egy-
szer’ pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak, 
mint teremtményeknek a megváltozását, hogy 
a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. (28) 
Azért, mivel mozdíthatatlan Királyságot 
nyertünk, legyünk hálásak, melynél fogva 
szolgáljunk az Istennek tetsző módon, ke-
gyeséggel (= tisztelettel, jó lelkiismerettel) 
és félelemmel, (29) mert a mi Istenünk meg-
emésztő tűz.” 

Látjuk, hogy kikerülhetetlenül egy ráz-
kódtatás időszakában vagyunk. Néhány 
éve volt egy film, a „Perfect Storm” („Viharzó-
na” a magyar címe). Arról szólt, hogy nagyon 
sok időjárási esemény és jelenség egy helyen 
nyilvánult meg. A film egy halászhajóról szólt, 
ami ennek a meteorológiai jelenségnek a köz-
pontjában volt. A filmben levő kutatók úgy di-
agnosztizálták, hogy bármelyik meteorológi-
ai jelenség önmagában is elég lett volna, hogy 
a halászhajót elpusztítsa, de ott három meg-
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nyilvánul egy időben. Tehát amikor megráz-
kódtatás idejében vagyunk – mint például 
ebben az időszakban –, akkor nagyon fontos, 
hogy arra nézzünk és arra fókuszáljunk, 
amit Isten végez mindezekben, mindezek 
által. Nagyon nagy a kísértés, hogy ma-
gunk miatt vagy a körülöttünk levő embe-
rek miatt aggódjunk.

Nem hiszek abban, hogy Isten 
bármikor is gonoszt okozna. Nem 
hiszem, hogy Isten szíve olyan 
lenne, hogy ezek a gonosz dolgok 
Tőle származnának. Ugyanakkor 
láttam, hogy az Egyesült Államok-
ban szintén volt járvány, ami sok 
zavarodottságot, sok félelmet 
és sok egyet nem értést okozott 
az emberekben. És mindez pont 
akkor történt, amikor egy elnök-
választási időszakból jöttünk ki, 
ami szintén sok nehézséget és ellentétet oko-
zott még keresztények között is. És akármerre 
néztünk és nézünk ma, látjuk, hogy a dol-
gok, a körülmények már nem olyan stabilak, 
mint amilyenek régen voltak. Ezt látjuk a gaz-
daságban, a társadalmi ellentétek kiéleződé-
sében. Rázkódásokat látunk mindenhol. Olyan 
igazságokat, amelyeket évszázadokon keresz-
tül igazságnak tekintettek, most megkérdője-

leznek, és a történelemben láttuk, hogy min-
den egyes alkalommal, amikor ilyesmi történt, 
akkor az emberek azt gondolják, hogy most jön 
el a vég. Hallottam, hogy Jézus Mennybe mene-
tele óta minden egyes nemzedék azt gondolta, 
hogy ők az utolsó nemzedék. Igen, hiszek ab-
ban, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, de 

azt nem tudom, hogy mikor. 
De senki más sem tudja. És ne 
hallgassatok azokra, akik azt 
mondják, hogy tudják, mikor 
jön vissza Jézus. Az egyik leg-
fontosabb dolog, ami ebben 
az időszakban (szó szerint) 
létfontosságú, hogy megvá-
laszd, milyen hangokra fi-
gyelsz oda. Mert nagyon sok 
és sok féle hang van. És most 
valóban itt az ideje, hogy az 
ember odaszánja magát Is-

ten Beszédének olvasására.
Nagyon szeretem a híreket. Nem szeretem 

azt, amit hallok a hírekben, és persze próbálok 
kevesebb híreket hallgatni. Meg kell választa-
nunk, mire figyelünk oda. A gyülekezeti pászto-
runk arra bátorított minket, hogy minden per-
cet, amit hírekkel vagy más hangok hallga-
tásával töltünk, ugyanannyi időt adjuk oda 
Istennek is.

(folytatás következik)

Szükségünk van atyákra és szükségünk 
van fiakra. Ha ezt nem értjük meg, akkor 
elvesztünk. A Biblia generációkról szól. Isten 
maga is a generációk Istene: Ábrahámnak, 
Izsáknak és Jákóbnak az Istene.

Jézusnál látjuk, mennyire összefogta a ge-
nerációkat. Vissza kell mennünk az alapérté-

kekhez. Most van az ideje, hogy megértsük, 
mennyire szüksége van a generációknak 
egymásra. Az atyáknak is szükségük van 
a fiakra. A fiatal generációknak is fontos, 
hogy megértsék, hogy szükségük van ne-
kik is az előttük levő generációkra. Akik itt 
vagytok apák, ti nagyon is jól tudjátok, hogy 

Wieslaw Ziemba szellemi fia, HarvestNET Európai Találkozó 
Zadar, 2023. május 03. szerda

Jakub Sawa:
Szükségünk van atyákra, szükségünk van fiakra
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szükségünk van apákra.
Olyan családban nőttem fel, hogy apám 

rendszeresen részegen jött haza, és megver-
te az anyámat. Sok veszekedés volt, elválá-
si procedúra kezdődött el. Minket, a három 
gyereküket elvittek nagymamámhoz – és mi 
ott ismertük meg Jézust. Végül 
anyám lett a szellemi ’atyám’ és 
barátom is. Fontos, hogy legyen 
számodra ’szellemi atya’ és ba-
rát. 

Kamaszkoromban kerestem 
olyan férfit, aki tudna ebben 
segíteni. Kb. 11 éves koromban 
egy pásztorral kezdtem el ba-
rátkozni. Sok helyre mentem 
el vele missziós utakra. A fizikai 
apám gyakran dühös volt, hogy 
vele miért nem lehet olyan kap-
csolatom. 11 éves koromban ott-
hagytam Lengyelországot. Köz-
ben sok minden változott az éle-
temben, Isten sok mindent cse-
lekedett, változtatott bennem. A 
következő egyik Apák Napján 
írtam egy levelet apámnak. 
Megköszöntem neki mindent, 
amit csak tudtam. Anyám ké-
sőbb felhívott, és mondta, hogy 
apám a levelem elolvasása után még mindig 
sír. Később Isten adott egy látást apámmal 
kapcsolatban, az ő megtéréséről. Be is tel-
jesedett, és 2013-ban bemerítettem a fizikai 
apámat. Elkezdtünk barátkozni. Most már 
minden alakalommal hallgatja a prédikációi-
mat – sírva. 

Lehettek atyák, és lehetnek atyáitok. Fia-
talok, ha alázatosak vagytok és hallgattok, 
ez segít abban, hogy legyen atyátok. Na-
gyon nehéz, ha nincs senki, akivel megoszt-
hasd a küzdéseidet. Életbevágó, hogy legyen 
valaki, akinek rálátása legyen az életedre – 
még a bukásaidra is. Amikor mint pásztorra 
néz rád egy egész gyülekezet a válaszokért, és 

nincs senki, akihez fordulhatnál, akkor nézz 
körbe, hogy ki az, aki atyaként, barátként ott 
lehet melletted.

2014-ben ki akartam szállni a szolgálat-
ból. Akkor felhívtam apámat. Elkezdett 
beszélni – csak úgy. Amit várunk az előt-

tünk levő generációktól, az 
a bölcsesség. Ez persze nem a 
korral jön, hanem a Mennyből. 
De a tapasztalatokra is szük-
ség van. Sok mindent láttak, 
tettek az előttünk levő gene-
rációk. Fiatalok, nekünk már 
nem kell elölről kezdenünk – 
meg kell kérdeznem az előző 
generációtól, hogyan lépték 
meg, hogyan oldották meg 
ezt vagy azt. Mi már tudunk 
építkezni arra, amit ők épí-
tettek.

„Szükségem van a ti bölcses-
ségetekre” – ehhez alázat kell.

A másik a megértés, amire 
szükségünk van. Mi, a fiatal 
generáció nagyon függetle-
nek tudunk lenni. Azt mond-
juk, hogy mi tudjuk a dolgo-
kat. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy mindent jól tudunk. Az 

elmúlt 20-30 évben rengeteget változott a 
technológia. 95 évesen halt meg a nagyma-
mám – sok történetet hallgattam a 2. világhá-
borúról, stb… Sok mindenük nem volt, mégis 
nagyon sok bölcsesség jött ki belőle. Lehet, 
hogy sokszor nem értjük meg egymást. 

Amikor pl. egy 20 évesekből álló csoport 
odamegy a 70 éves pásztorukhoz és kérik, 
hogy legyen közösségi Tik-Tokjuk, ő pedig azt 
mondja nekik, hogy az ő idejében nem volt 
és akkor is megvoltak. Meg kell értsük egy-
mást, sőt barátokká kell válnunk. 

Szükségem van atyákra, nekik pedig 
szükségük van fiakra.

Imádkozzunk ezért!
(vége)
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Isten Királysága 
nem egy földrajzi 
hely, hanem egy 
olyan környezet, 
helyzet, amit egy 
kapcsolat hoz létre. 

Ez a környezet, ez a légkör egy olyan ben-
sőséges kapcsolat Istennel, és olyan sze-
retet Isten iránt, hogy minden szenvedé-
lyünkkel az Ő akaratát akarjuk tenni.

Életem különböző 
szakaszaiban pásztori 
szolgálatban is voltam. 
Életem első 30 évében 
lázadtam Isten ellen, az-
után megtértem, és az 
első naptól kezdve tud-
tam, hogy engedelmes-
kednem kell Istennek. 
De Istennel való kapcso-
latom olyan volt, mint a 
diák és az iskolaigazga-
tó közötti kapcsolat: azt 
gondoltam, mintha Isten 
arra várna, hogy rosszat 
tegyek, és utána leüthet 
engem. Tehát egy dara-
big (1) azért engedel-
meskedtem, mert muszáj volt.

Utána jött a második lépcső. Rájöttem, 
hogy Isten akarata számomra mindig jobb, 
mint a saját akaratom. Ő tökéletes szeretet, 
tökéletes bölcsesség, minden erő és hatalom 
az Övé, tehát ha az Ő akaratát teszem, ezzel az 
Ő tökéletessége bejön az életembe. Rájöttem, 
hogy bolond lennék, ha nem az Ő akaratát 
cselekedném, mert én vesztenék azzal, 

hogy a saját akaratomat tenném bármiben 
is. Ha megvizsgáljátok ezt a hozzáállást, ak-
kor rájöttök, hogy ez is valamilyen szintig még 
mindig önközpontú. De (2) most már a saját 
érdekemben engedelmeskedtem Istennek.

Sokan ezt tanítják: ‚Ha Isten akaratát teszed, 
akkor neked is ez a legjobb.’ Ez igaz is. De amit 
Jézus folyton mondott, az a következő – ösz-
szesen 18-szor mondta az Újszövetségben: 
„Ha szerettek engem, akkor megtartjátok a 

parancsaimat.”
Az (3) engedelmes-

ség egy olyan szív 
gyümölcse, amelyik 
hatalmas vágyódás-
sal akarja Isten je-
lenlétét.

Nem szabad az Írást 
rosszul értelmezni. 
Néha egy olyan fele-
ség, aki elhanyagolt-
nak érzi magát, ezt 
mondhatja a férjének: 
‚Ha szeretnél engem, 
akkor megtennéd ezt, 
meg ezt, meg ezt.’ De 
Jézus nem ilyen érte-
lemben mondja ezt a 

mondatot. Azt mondja: ‚Ha igazán szereti-
tek Istent, akkor az lesz a szenvedélyetek, 
hogy az Ő akaratát teszitek, mert annyira 
szeretitek Őt, hogy örömöt akartok Neki 
szerezni.’ Tehát az engedelmesség itt nem 
egy követelmény, hanem a legnagyobb 
öröm a számunkra. Istenért tesszük ezt már, 
a Vele való kapcsolatért, nem önmagunkért. 
Amikor eljuttok idáig, akkor elkezdtek úgy 

Alan Vincent:  
Isten Királyságának erőműve 
és kulcsai - 12 rész
Dávid sátorának helyreállítása
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élni, ahogyan Jézus élt. Jézus az életében 
megmutatta, hogy milyen az Atya iránti 
szeretet. Bemutatta, hogy milyen az, amikor 
az Atya szeret valakit. Megmutatta nekünk 
az életmódja alapján, hogy milyen egy 
olyan ember élete, aki a Mennyei Atyával 
való tökéletes kapcsolatban él. Ő ezt nem 
úgy mutatta be, mint ami a történelemben 
egyszer megtörténhet, és ez egy kizárólagos 
dolog, hanem egy példa lett számunkra, amit 
követve, mi is meg tudjuk ezt élni ugyanúgy.

Tehát az Atyával való kap-
csolatból élt Jézus ilyen töké-
letes, Isten Királysága szerinti 
életet, mert Isten Királysága 
tulajdonképpen kapcsolat. 
Ebben a kapcsolatban megva-
lósul az Atya akarata úgy, aho-
gyan a Mennyben is megvan. 
A Menny olyan környezet, 
hely, ahol Isten akarata tö-
kéletesen megvalósul. 

Most már világosan láthat-
juk, hogy lehetetlen enge-
detlen embereknek a Mennybe jutni, mert 
az engedetlenség hozza létre a poklot. Az 
engedelmesség a Mennyet valósítja meg.

Ha azt akarod, hogy a Menny bejöjjön az 
életedbe, akkor élj úgy, ahogyan Jézus, és 
megtölti a Menny az életedet. Ha azt akarjuk, 
hogy a családunkba bejöjjön a Menny, akkor 
az egész család éljen Isten iránti engedelmes-
ségben, és akkor bejön a Menny a családba. 
Azután ezt kiterjeszthetjük Isten népének a 
közösségére is – a gyülekezetekre, s az Ek-
lézsiára is. 

Ha ezeken a szinteken nem valósítottuk 
meg, akkor hogyan várjuk azt el, hogy a hitet-
len világ Isten akaratát és Isten Királyságát be-
fogadja? Hogyan várhatnánk el a világtól, 
hogy jöjjön be Isten Királyságába, ha mi 
nem élünk a Királyságban – ha nem élünk 
engedelmességben?

Tehát a bensőségesség alapja, hogy oly 

mértékig beleszerelmesedünk Istenbe, 
hogy ebből a szeretet-kapcsolatból kinőve 
egyetlen elsődleges szenvedély van az éle-
tünkben, ez pedig az Ő akaratának a meg-
cselekvése. Jézus így élt.

Ezért van az, hogy az Újszövetségben gyak-
ran – az angol fordításban ez nem jön jól ki, 
mert nem semleges nemben vannak leírva a 
dolgok – Jézus nagyon gyakran mondja, hogy: 
‚Eljött a Királyság’. A Királyságot ‚valami’-nek 
nevezi – tehát egy semleges nemű fogalom. 

De sajnos 
az an-
gol Biblia 
ezt ‚va-
l a k i ’ - n e k 
f o r d í t j a , 
mintha egy 
s z e m é l y 
lenne.

T e r m é -
s z e t e s e n 
Jézus a Ki-
rályság di-

csőséges Királya, és úgy engedelmeskedünk 
Neki, mint legfőbb Úrnak. Ő egy tökéletesen 
teljhatalmú Úr. De mivel Ő Tökéletes Szeretet 
is, ezért ez jó. Egyáltalán nem baj, ha olyan 
valaki uralkodik fölöttünk teljhatalommal, 
aki a Tökéletes Szeretet. Bizonyosnak kell 
ebben lennünk, és biztonságban kell érez-
nünk magunkat, ha Isten kezébe helyezzük 
magunkat, akkor a Tökéletes Szeretet ke-
zébe helyezzük magunkat. Amikor ezt az 
alapelvet felfogjuk, akkor eljön a Király-
ság.

Jézus azért jött, hogy Isten Királyságát újra 
létrehozza a Földön, ami az ember számára 
akkor elveszett, amikor Ádám az önállóságot 
választotta.

Újra alá akarom ezt húzni – gyakran el-
mondom ezt, de a keresztényeknek gyakran 
kell ezt hallaniuk: az ember és Isten közötti 
probléma lényege alapvetően nem a bűn. 
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A bűn egy elsődleges oknak csupán a másod-
lagos okozata. A valódi probléma az ember 
engedetlensége. A bűn az engedetlenség 
eredményeként jött be. Az igaz állapot és 
az örök élet pedig az engedelmesség ered-
ményeként jön.

Tehát Istent nem annyira izgatja a bűn, mert 
azzal viszonylag könnyű elbánni. Istent az 
engedetlenség zavarja, 
mert az engedetlenség 
okozza a bűnt. Lehetetlen 
engedetlen embereket 
megszabadítani a bűntől. 
Halljátok? Bármennyire 
sírnak, bármennyire ’meg-
térnek’, soha nem lehet 
valakit megszabadítani 
a bűntől, amíg úgy dönt, 
hogy a saját életét ő fogja 
irányítani.

Fel kell fognunk ezt az alapelvet: ‚Úgy fogok 
élni, ahogy Jézus!’

A.W. Tozer mondta ezt: „Sok keresztény 
szeretne szent lenni, de nem akarnak át-
menni azon a folyamaton, amely szentté 
teszi őket. Akarják a gyümölcsöt, de nem 
akarják az odavezető utat.” Ez pedig lehe-
tetlen ilyen módon. Ugyanis az történik, hogy 
az Istennel való bensőséges jelenlétbe belé-
pünk, és ott csak egy módon lehet élni: úgy, 
ahogyan Jézus élt Isten jelenlétében.

Dávid ezt fogta fel. Isten ezt mondja Dávid-
ról, mint bizonyságtételt: „Itt egy szívem 
szerint való ember, akin keresztül meg tud-
tam tenni az akaratomat.” (Ap.csel.13,22) 
Egy másik helyen pedig ezt olvassuk: „Dávid 
szolgált az Isten akaratának az ő nemzedéké-
ben, és utána elaludt.” (Ap.csel.13,36) Azt aka-
rom, hogy az én életem fölé is majd ezt írják. 
Ti nem?

Saul király megírta a saját sírfeliratát, a kö-
vetkezőt mondta élete végén: ‚Bolond voltam, 
rendkívül engedetlenül éltem’. Ezt mondta. 
‚Az engedetlenségemmel zátonyra futtattam 

a saját életemet’. Tehát mi hozzuk meg a mi 
jó döntéseinket. 

Dávid Sátorának az elsődleges célja, hogy 
Isten jelenlétében ujjongjunk és éljünk. Ez 
különbözteti meg Dávid Sátorát más kü-
lönböző jó kezdeményezésektől.

Van sok jó és istenfélő ember, de az életük-
ben nem akarják a bensőségesség árát meg-

fizetni. Az ilyen embe-
reknek nincsen idejük 
Dávid Sátorára. Azt 
gondolják: ‚Igen, ez egy 
nagyon jó tevékeny-
ség azoknak a nőknek, 
de én nagyon elfoglalt 
ember vagyok fontos 
dolgokkal’. Ennek kö-
vetkeztében soha nem 
jutnak el igazán odáig, 
hogy ott legyenek. Hi-

hetnek benne, bátoríthatnak másokat, hogy 
nekik ez egy nagyon jó dolog: ‚Egyébként 
miközben majd ott leszel, imádkozz értem is. 
Egyszer majd én is megpróbálok elmenni, de 
most egyelőre ezt és ezt kell tennem’. Az ilyen 
emberek soha nem jutnak el Dávid Sátorá-
ba.

Emlékeztessük magunkat néhány biblia-
versre …

Még egy dolgot mondanék. Amikor Jézus 
elkezdett Isten Királyságáról tanítani – ezt a 
Máté 5-ben kezdi el, és egészen a 7-ig beszél 
erről. Ezek a Királyság alapelvei. Tulajdonkép-
pen az egész Máté evangéliumában a Király-
ságról tanít Jézus, de az 5-6-7. részt neveztük 
el Hegyi Beszédnek. A 6. részben három 
nagyon fontos dologról tanít Jézus a Ki-
rálysággal kapcsolatban. Tanít a pénzügyi 
adakozásról, az imáról és a böjtről. Mivel 
egy vallásos népséggel van dolga, a tanítását 
azzal kezdi, hogy elmondja nekik, hogy mit 
hagyjanak abba innentől kezdve.

Tudjátok, ha vallásos módon neveltek 
titeket, akkor először abba kell hagyno-
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tok néhány dolog cselekvését, mielőtt el-
kezdhetnétek jól csinálni a dolgokat. Az (1) 
egyik terület az imaéletünk. Nehezebb val-
lásos embereket megtanítani jól imádkoz-
ni, mint olyan embereket, akik soha nem 
imádkoztak. Ez teljesen igaz.

Jézus azt mondta: ‚Így kell megtanulni 
imádkozni. Itt az egész dolognak a kulcsa. Ne 
legyetek képmutatók! Ne játsszatok sze-
repeket! Ne azokat a dolgokat mondjátok, 
amikről tudjátok, hogy azt kell mondani! Ne 
az emberek kedvéért imádkozzatok, akik 
körülöttetek vannak! Ne úgy tegyétek, hogy 
mindig ugyanazokat a dolgokat ismétlitek, 
és azt gondoljátok, hogy a sokszori elmon-
dásért, a sok szavatokért 
fognak titeket meghall-
gatni a Mennyben!’

Most nem akarok rész-
letesen foglalkozni ezzel, 
csak megemlítem. A 6. 
vers a dolog lényege:

Mát.6,6 „Te pedig amikor 
imádkozol …”

Amikor el akarsz kezdeni 
egy igazi hatékony Dávid 
Sátora jellegű imaéletet, 
„amikor imádkozol, menj 
be a te belső szobádba” – 
avagy, találd meg a saját 
személyes imasátradat. Ez lehet egy szoba a 
házadban, lehet egy fa a kertedben, egy ked-
venc szék a kertedben.

Néhány jelentős igazgató San Antonioban 
az autóját használja sátornak. Többen a kö-
vetkezőt kezdték el: egy órával hamarabb 
indulnak el az irodába, mint kellene. Elmen-
nek az irodájukig, leparkolnak, bekapcsolják 
a dicsőítő kazettát, és egy órát Istennel töl-
tenek, mielőtt bemennek az irodába. A laká-
suk ilyenkor nagyon zűrös hely: a gyerekek 
készülnek iskolába menni, mindenféle dolog 
zajlik, ezért az nem megfelelő hely arra, hogy 
az ember titkos helye ott legyen Istennel.

Tehát találd meg a te saját titkos helyedet 
– valamit, ami neked működik –, és rend-
szeresen, életed minden napján tartsd meg 
ezt a szokást. Ha lehetséges, akkor legyen ez 
a napod első órája. Vagy ha neked ez a megfe-
lelő, akkor az éjszaka közepe – de legyen egy 
olyan időd, amikor azt mondod: ‚Most Isten-
nel fogok találkozni.’

Nagyon érdekes itt a görög kifejezés. Azt 
mondja: ‚Ha te bemész a titkos helyedre, és 
becsukod az ajtót, akkor azt fogod találni, 
hogy az Atyád már ott van, és vár téged. És 
akkor imádkozz a te Atyádhoz, Aki már ott van 
a titkos helyen.’ – ez van az eredeti szövegben.

Ez a megdöbbentő Istenben: ha te rászá-
nod az időt, akkor Ő is 
rászánja. Jobban akar 
veled egyénileg talál-
kozni, mint te Vele. Ez 
megdöbbentő, de igaz. 
Ha rászánod a bensősé-
ges kapcsolatra ezt az 
egy órát naponta, akkor 
Isten megtanít téged, 
hogy nagyszerű imád-
kozó legyen belőled.

Igazából az egész 
Szentháromság együtt 
fog abban működni, 
hogy belőled kitűnő 

imádkozót csináljanak. Ha valakit a Szent-
háromság Isten tanít meg imádkozni, ak-
kor az valóban megtanulhat jól imádkozni. 
És akkor az az óra lesz a napnak a legértéke-
sebb időszaka.

Ez a kezdete az egész dolognak. Dávid is így 
kezdte ezt. Neki megvolt a személyes imasát-
ra fent a hegyeken, miközben a juhokat őriz-
te, sokkal előtte, mielőtt felépítette volna a 
Dávid Sátorát. És megvolt a privát imaélete, 
miután felállította Sátrat is. Amit megtanult 
az egyéni imaéletében, azt bevitte a Dávid 
Sátorának a testületi életébe is, és meg-
sokszorozta azt.

(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

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 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) 
Gyülekező már 10:00 órától a Meteor Turistaháznál 
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 01.  (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. június 30. (péntek 18:00 óra) 
Füller Tímea - könyvbemutató, felolvasóest 
Helyszín: LH KÁVÉZÓ - Lehetőségek Háza 
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



Adószám: 18289505-1-07 Adószám: 18289505-1-07 
Számlaszám: UniCredit Bank Számlaszám: UniCredit Bank 
10918001-00000053-9538000910918001-00000053-95380009
dsgyponthu@gmail.comdsgyponthu@gmail.com
www.dsgy.huwww.dsgy.hu

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: Indítsa 
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 Szel-
lem erejével, és nagy bátorsággal szóljuk, hirdessük 
Isten Királysága elvövetelének jó hírét. Teljesítsük be 
Jézus Nagy Küldetési parancsát: "Menjetek el, és tegye-
tek tanítvánnyá MINDEN népet..." Az Úr pedig nyújtsa ki 
az Ő kezét nyilvánvaló jelekre és csodákra, hogy megis-
merjék egyre többen 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. Adósságok-
ból, hitelekből való kiszabadulásokért; ki tudják fizetni az 
emberek, az egyedül élő, idősebb személyek is a mege-
melkedett 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: Le-
gyen egyértelmű társadalmi és anyagi megbecsülés; 
a kormány részéről tisztelet és alázat; külön felelős 
minisztériumokért e területeken
BESZÉDEINKÉRT, SZAVAINKÉRT: Legyünk aktívak 
az imában, az építő, szeretettel teli beszédekben. Le-
gyünk egymás felé tiszteletadásban és hálaadásban 
megelőzők, békességteremtők. Járjunk elöl a meg-
bocsátásban, irgalmasságban, Isten kegyelmében 
egymás felé. Ne a múltat emlegessük, hanem szóljunk 
hitet, reménységet, Isten ígéreteit - mondjunk áldást 
újra és újra, mert Isten áldásra hívott el, hogy azt örököl-
jünk

PROGRAMJAINK:
Hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat Vasárnap

2023. május 22. - május 28.

18:00  
RádióSansz  
Ima Csop.  

(Balogh Éva) 
18:00  

Polgárdi  
Ima Csop.  

(Forray Kati)

17:30 
Paulinusz  

házicsoport 

18:00 
Tyukász  

házicsoport 

6:00  
Reggeli ima  

Nemes Páléknál  
+ online 
(Zoom)

14:00  
Istentisztelet 

előtti ima  
(Bogó Ica)

15:00 
Istentisztelet

2023. május 29. - június 04.

17:00  
RádióSansz  
Ima Csop.  

(Balogh Éva) 
18:00  

Polgárdi  
Ima Csop.  

(Forray Kati)

6:00  
Reggeli ima  
Nemes Páléknál  

+ online (Zoom)
17:00 

Nyitott Ajtó 
online csoport 

18:00 
Szolnoki hcs

17:30 
Paulinusz  

házicsoport 
(LH-Kázvézó) 

18:00 
Tyukász  

házicsoport 
(Tyukász Imré-

éknél)

16:30-20:00 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-

6:00  
Reggeli ima  
Nemes Páléknál  

+ online (Zoom)
17:00 

Nyitott Ajtó 
online csoport 

18:00 
Szolnoki hcs


