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KERESZTÉNY HÍREK  

 

PRÓFÉCIA A 2018. ÉVRE — Lana Vawser erőteljes, Isten szívéből jövő, bátorító pró-
fétai üzenete nagy segítséget nyújt abban, hogy felkészülten tudjunk előretekinteni és 
átmenni a 2018-as esztendőbe: „Körülbelül négy hónappal ezelőtt az Úr elkezdett szólni 
hozzám a 2018-as évvel kapcsolatban. Bepillantást nyújtott számomra a 2018-as évbe, 
amely „„AA  ccssaalláádd,,  aa  ggyyüümmööllccssöözzééss  ééss  aazz  ÚÚrr  fféélleellmméénneekk  éévvee”” lesz. Azt éreztem ez-
alatt a profetikus kijelentés alatt, hogy amit az Úr cselekedni fog 2018-ban, azzal le-
hetővé fogja tenni Isten népének és a világnak, hogy le legyenek nyűgözve, és meglás-
sák, hogy milyen csodálatos is Ő valójában. 2018 a váratlan események éve lesz több-
féle szempontból is, melyek ámulatot fognak kelteni az emberekben és a nemzetek-
ben egyaránt a királyok Királya, az uraknak Ura irányában. Úgy hiszem, ahogy belé-
pünk a 2018-as évbe, úgy az Úr egy mélyebb odaszánást kér tőlünk...”     (Részlet) 
 

RANGSOR — Dr. Siddiki azt tanítja, hogy nem az idő hiánya 
az oka annak, hogy a hívők nem járnak gyülekezetbe, vagy nem 
töltik be Isten elhívását. Az Isten dolgaitól való távolmaradás 
oka a helytelen rangsor felállítása az életvitelükben. A befőttes-
üveggel végzett kísérlet nagyon jól szemlélteti a fontossági sor-
rendet! Vegyünk egy öblös üveget és töltsük fel kisebb méretű 
kövekkel. Első látszatra úgy tűnik, hogy tele van. De ha apróbb 
méretű kavicsokat szórunk közé, azok beilleszkednek az üregek-
be. Most már tényleg úgy vélhetjük, hogy semmi nem fér bele. 

De ha homokot szórunk a tetejére, az még mindig kitölti a kis réseket. De ezek után se 
gondoljuk azt, hogy tele van az üvegünk! Minderre még vizet is tölthetünk, ami ki fogja 
tölteni a légréseket. Mi ennek a jelentése? A kisebb kövek az életünk legfontosabb dol-
gai, ami egy hívő esetében az Isten dolgai. (Mát. 7,24) A kisebb kavicsok szintén fontos 
dolgok, ezek a családot és a munkahelyet jelképezik. A homok a hiábavalóságokat szim-
bolizálja. (Ef. 4,17) A víz pedig az életünk elfolyt idejére utal. (1Pét. 4,3) Nagyon fon-
tos az, hogy milyen sorrendben raktuk az üvegbe a különféle anyagokat: nagyobb kövek, 
kisebb kavicsok, homok és víz. Ha ezeket fordított sorrendben tennénk az üvegbe, akkor 
bizony a hiábavaló dolgok kiszorítanák a fontos és a legfontosabb dolgokat. Ha az éle-
tünket nem az életbevágó dolgokra építjük, akkor azokat ki fogják szorítani a kevésbé 
fontos és a hiábavaló dolgok, az elfecsérelt idő, és így göröngyössé válhat az utunk! A 
sorrendet mindenkinek magának kell meghatároznia, felelősséggel, és nem Istennek! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Áldott, és hitben erős új évet! 
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2018. ÁLDÁSOKBAN ÉS KITELJESEDÉSEKBEN GAZDAG ÉV! 
 

„[Isten] Biztos menedéke azoknak, akik a veszedelem idején hozzá menekülnek. Is-
meri és megmenti őket. De pusztító áradattal söpri el gyűlölőit…” — Náhum 1,7-8. EFO 

PRÓFÉCIA — Az új év valóban egy új 
év lesz! Új dolgokat cselekszem, új, és 
egyben szokatlan dolgokat is. Aki nem 
veszi fel a ritmust, nem oldja ki a féke-
ket, az még jobban lemarad. Akik el-
kapják a fonalat, belemerülnek, azok 
gyorsabban mennek előre, rakéta mód-
jára, felfelé. Kijelentések sokasága jön. 
Amit szem nem látott, fül nem hallott, 
de te meg fogod látni, és hallani is fo-
god ezeket. Háborúk hírei jönnek, de 
ne rémüljetek meg! Szellemi háborúk. 
Biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. (Ez azokra az elveszettekre vonatkozik, akik 
az Urat keresve üdvözülnek.) Szellemi kiáradás jön, egy szellemi folyam, ami megállít-
hatatlan. Sok gát volt eddig, sok ezek közül jelenleg is áll, de most leomlanak, átsza-
kadnak, és soha nem látott mértékekben árad ki a Szellem. Az ellenállás nagy, de a 
szellemi imák lerombolják azt. Fény derül fel Magyarország felett! Ámen! — S. Ági 

NÖVEKEDÉS — Az egyedüli harc, amit egy keresztény hivatott megharcolni, a hit 
harca. (1Tim. 6,12) Nem kell harcolnod az ördöggel — Jézus már legyőzte helyetted! A 
hit legnagyobb ellensége az, ha hiányos a megértésünk az Igéből. Valójában a hit min-
den akadálya a bibliai tudáshiány köré csoportosul, mert nem képes a hited megha-
ladni az aktuális igeismereted mértékét. A hited automatikusan növekszik, ahogy az 
Ige hallása által növekedsz Isten Igéjének a megértésében. (Róm. 10,17) Ha a hited 
nem növekszik, az azért van, mert te sem növekszel Isten Igéjének a megértésében. A 
legjobb fogadalom, amit megtehetsz az előtted álló évvel kapcsolatban, hogy növe-
kedni fogsz Isten Igéjének megismerésében. Teljes szívvel add át magad az Ige tanul-
mányozásának! Ebből egyenesen következik majd a hited növekedése. — K. Hagin 

ELHÍVÁS — Azt végzed, amire Isten elhívott? (2Tim. 1,6. 9) Ő arra teremtett és ren-
delt téged, hogy betölts egy feladatot Krisztus Testében, amelyet senki más nem tudna 
úgy betölteni, mint te. Lehet, hogy Isten arra hívott el, hogy támogatni tudd anyagilag 
az Evangélium terjesztését. Lehet, hogy imádságra és közbenjárásra, vagy gyógyító szol-
gálatra kaptál elhívást. De mindegy, mire irányul az elhívásod, mindenképpen fontos, 
ezért követned kell! Hagytad, hogy az életedet annyira kitöltsék más dolgok, hogy egsze-
rűen nincs időd az elhívásod beteljesítésére? Meg kell fegyelmezni magadat, hogy csak 
azt tedd, amire Isten elhívott. Határozd el magad, hogy imádkozol, és eltávolítod azo-
kat a többlet-dolgokat az életedből, amelyeket a saját akaratodból végzel. Gerjeszd fel 
Isten ajándékát, ami benned van. Kerülj vissza Isten elhívásába, mert az létfontosságú, 
szent, és a tiéd. Soha ne hagyd, hogy elillanjon tőled! — K. Copeland 
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AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — AZ ÉLET LEGFONTOSABB IMÁJA!  
Teremtő Istenem, megtéve az első lépést, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a 

Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia, Aki 
értem halt meg a kereszten, majd feltámadt és él! ÚRRÁ TESZLEK JÉZUS, AZ ÉLETEM 
FELETT! A Te Szent Véred megtisztított minden bűntől és igazzá tett. Jézus a Megvál-
tóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást 
és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10) 

BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17:30 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)  
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  www.ksze.org  

Impresszum és előző számok: www.bekevar-portal.hu  E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com 
Köszönjük a nagylelkű adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 10700749-67761939-51100005 

Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható. 
Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak az élet lehetőségével való megáldása! 
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1. AZ IMÁDSÁG FONTOSSÁGA 

 

„Minden imádsággal, az imádság minden fajtájával, minden adan- 
dó alkalommal imádkozzatok.” — Efézus 6,18. Bővített fordítás 

KÉTFÉLE IMA — Az imádságnak két nagy 
csoportja létezik: a nyelveken szólás, és 
az anyanyelvünkön mondott ima, amely-
nek több fajtája van. Amikor nyelveken 
imádkozunk, az közvetlenül jut az Atya 
elé. Amikor anyanyelvünkön imádkozunk 
Jézus nevében, akkor az imánk Jézuson 
keresztül kerül az Atya trónja elé. (Ján. 
16,23-24) Aki meg akarja ismerni az ima 
szellemi alapjait és a megválaszolt imád-
ság titkait, annak újjá kell születnie, és 
az Igéhez kell fordulnia. A különböző faj-

ta imákat különböző szabályok működtetik. Nagyon sok ima azért nem hatékony, 
azért nem kapunk rá választ, mert téves szabályok alapján imádkozzuk el. 

MIÉRT IMÁDKOZZUNK? — Az imáink biztos alapja a hitünk. (Zsid. 11,6) Isten az Ő 
Fiával és a Szent Szellemmel való közösségre hívott el bennünket. Ebben a közösség-
ben az imának helye van a személyes imaéletünkben, az istentiszteleteken és az ima-
összejöveteleken. Ahhoz, hogy az imahelyünket Isten akarata szerint tudjuk betölteni, 
a bölcsességnek és kijelentésnek szellemét kell kérnünk az Atyától. (Ef. 1,17) Isten 
bármennyire is szeretne tenni értünk valamit, de addig semmit sem tud, amíg meg 
nem kérjük Őt. Istentől kérni egyedül imában lehet, ezért nagyon fontos az igei isme-
ret. A Bibliát nem ismerő embereknek hiányos az ismeretük, ezért Istent vonják kér-
dőre a gonosz dolgokért, miközben ők nem teszik meg a részüket, mert nem imád-
koznak Hozzá. Nem tudják, hogy nem a Jóisten, hanem a sátán az okozója a csapások-
nak, a baleseteknek, a betegségeknek, az éhínségnek és a halálnak. Isten egy jóságos 
Isten, aki szeret bennünket. (Jak. 1,17) Meg kell tehát érteni, hogy a sátán e világ ura, 
ezért nem Isten az okozója a rossz dolgoknak. Isten Igéje azt mondja, hogy imádkoz-
nunk kell, s azt is, hogy ezt kiért, miért, mit és hogyan tegyük. (1Thess. 5,17-18)  

SZÜKSÉGES IMÁDKOZNI! — Mivel Isten csak az Igéjével összhangban tud cseleked-
ni, ezért szüksége van az Ige szerint elmondott imáinkra. Isten csak akkor tud beavat-
kozni a földi dolgokba, ha a keresztények megkérik rá, mert a föld jelenleg nem az Ő 
felségterülete, hanem a sátáné. Isten számára a hívők imája biztosítja a törvényes 
belépést a földre, mert hatalmat kaptunk Krisztusban. Isten is és a sátán is embere-
ken keresztül képes munkálkodni. Aki Istennek engedelmes, azt Isten tudja a jó dol-
gokra használni; aki a sátánnak engedelmeskedik, azt a sátán fogja kihasználni a maga 
gonosz céljaira. Isten csak akkor képes fellépni az érdekünkben a gonosz munkája el-
len, ha mi megtesszük a részünket, és működtetjük a hatalom imáját. Jelenleg Isten 
csak azoknak az embereknek az életében képes megmutatni mindenható erejét és 
mérhetetlen jóságát, akik kérik az Ő segítségét. Istennek szüksége van a hitünkre és 
az imáinkra ahhoz, hogy rajtunk keresztül valóra válthassa az akaratát ebben a világ-
ban. (Ef. 6,18) Legyünk buzgók az imádságban, és álljunk készen, amikor Istennek 
szüksége van ránk, hogy helyzetekért tudjunk imádkozni. Isten olyan embereket keres 
ma is, akik hajlandók másokért közbenjárni és imádkozni. Ha Jézus nevében, Isten 
akarata szerint kérünk az Atyától, akkor meghallgat minket. (1Ján. 5,14-15) — Hné Éva 

2. A HIT (KÉRÉS) IMÁJA 

 

„…amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.  
…kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.” — János 16,23-24. 

ÁTMENET — A „Miatyánk” egy gyönyörű imád-
ság, ami a legismertebb a keresztény világban. De 
sajnos sokan csak ezt az egy imát ismerik és hasz-
nálják. Jézus ezt az ószövetségi alapelvek szerint 
tanította, még az ószövetségi törvények alatt élő 
tanítványainak. Ez az ószövetségből az új szövetség-
be való átmeneti időkorszakban történt. Látható a 
különbség, hogy más módon imádkoztak a kereszt előtt, 
és más módon a kereszt után. Az ószövetségben köz-
vetlenül Istenhez imádkoztak, az új szövetségben 
pedig Jézuson keresztül az Atyához. (1Tim. 2,5) Jé-
zus a Miatyánkot a tanítványainak tanította, de ez 
mára idejét múlta. (Mát. 6,9-13) Az apostoli leve-
lekben azért nem találkozunk ezzel az imádsággal, 
mert egy teljesen új időkorszak vette kezdetét a ke-
reszt után, és ezzel megváltozott az imaforma. 

KÉRJETEK — Jézus nem sokkal a keresztre feszítése előtt szólt a tanítványainak a 
haláláról, a feltámadásáról, és a dicsőséges felemeltetéséről. (Ján. 16,16) Ez hozta meg 
számunkra az új szövetséget, ami az imádságot tekintve is hatalmas változást jelen-
tett. (Ján. 16,23-24) Jézus egy új imaformára, a kérés imájára és a nevének használa-
tára tanít. Az ószövetségben és az átmeneti időszakban még nem használhatták Jézus 
nevét, mert még nem végezte be a megváltás művét. Jézus az Igében utal arra, hogy 
amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Jézus kihangsú-
lyozza: Kérjetek, és megkapjátok! Hiszen meg van írva, hogy aki kér, az kap. (Luk. 
11,10) Felmerülhet valakiben az a kérdés, hogy miért ilyen adakozó az Atya? Jézus ezt 
is azonnal megválaszolta: Mert az Atya szeret benneteket, és azt akarja, hogy a ti 
örömötök teljes legyen. Akkor lesz teljes az örömünk, ha semmi sem hiányzik az éle-
tünkből. Ha még nem tartanánk itt, az Ige elmondja, hogy mit tegyünk: bátran kér-
jünk az Atyától Jézus nevében. Amikor az Atya elé megyünk, hogy elé tárjuk a kéré-
sünket Jézus nevében, azt az ima során hittel kell elmondanunk. 

MEGNYERTÉTEK — A kérés imáját más néven a hit imájának nevezzük. (Márk 11,24) 
Az azt jelenti, hogy amikor az imában kérsz valamit, akkor hitben el is kell fogadnod, 
hogy abban a pillanatban azt szellemi síkon megkaptad. Ezért nem kell ezt ismét kér-
ned, mert az hitben már megfogant neked. Igaz, hogy nem látod még, de egy belső bi-
zonyosság által tudod, hogy megnyerted azt. Ennek erősebbnek kell lennie minden lát-
ható dolognál. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Zsid. 11,1) Hit szükséges 
a kérés imájához is, mert az ima során felszabaduló hit eredményezi azt, hogy meglesz 
neked, amit kértél. Ebbe az apróbb dolgoktól kezdve a nagy dolgokig minden belefér. 
Isten akarata az, hogy az örömünk teljes legyen. Az Atya tudja, hogy mire van szüksé-
günk (Mát. 6,8), ennek ellenére mégis kérnünk kell Tőle, mert Ő kérés nélkül semmit 
sem tud odaadni nekünk. Azért, mert szüksége van arra a hitre, amit te a kérés pillana-
tában felszabadítasz és kiárasztasz a szívedből. Ennél az imafajtánál kiemelt fontossága 
van az imádság pillanatában felszabaduló hitünknek, mert ezáltal tudjuk befogadni, 
amit kértünk. Ezért nevezzük a kérés imáját a hit imájának. — Hné Éva 

AZ IMAFAJTÁK 
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RÁADÁS  

 

ELFOGADÓ HIT 
Máté 6,8/b. 
A hitünk nélkül Isten nem tud odaadni nekünk semmit. Te kérsz, kiárasztod a 

hitedet abban, amit kértél, Isten meghallgatja a kérés imáját, és megválaszolja 
neked. Isten útnak indítja azt, amit kértél, de ettől az még csak szellemi síkon van 
meg, amit a hiteddel tudsz bevonzani a fizikai valóságba. Az Atya megválaszolja a 
kérésedet, te pedig befogadod a szívedbe, Szellemből szellembe. Ezért fontos hinned, 
hogy a kérés pillanatában megkaptad, és az valóságot fog ölteni. 

A kérés azért fontos, mert Isten használja a kérés közben felszabadított hitünket. 
Ha a kérés pillanatában nem szabadítod fel a hitedet, akkor Isten nem tudja elküldeni 
neked azt, amit kértél. Azt is mondhatnánk, hogy a hit jelképesen az a szállítóeszköz, 
amin a kért dolog hozzánk érkezik. 

Arra bátorít minket Jézus, hogy kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. 
János 15,7.  
Ha az Ige vonalában maradunk, akkor biztosan nem fogunk kérni olyat, ami az Atya 

akaratával ellentétes, vagy sértené a szeretet parancsát. A hit imája nem az egyedüli 
imádság, amit használhatunk, mert Isten sokfajta imádságot tanít nekünk az Igében. A 
hit imája nem azt jelenti, hogy csak ebben az esetben kell a hitünket gyakorolni. Az 
összes többi imafajtánál is szükség van a hitünkre, mert hit nélkül lehetetlen Istennek 
tetszeni.  

Zsidó 11,6. 
Lehet imádkozni hit nélkül is, de az ilyen ima nem jut fel a mennybe. Minden fajta 

imádságnál szükség van a hitünkre. Ennél az imafajtánál azonban kiemelt fontossága 
van az imádság pillanatában felszabaduló hitünknek, mert ezáltal tudjuk befogadni, 
amit kértünk. Ezért nevezzük a kérés imáját a hit imájának. 

 

A MI RÉSZÜNK 
Ha nagyobb dologban akarjuk elmondani a kérés imáját, akkor ne hamarkodjuk el. 

Először győződjünk meg a szívünkben arról, hogy van-e elég hitünk arra, hogy amikor 
kérünk valamit, akkor el is tudjuk azt hinni, hogy szellemben megkaptuk. Isten képes 
mindent odaadni nekünk, amit kérünk, de bennünket akadályozhat az elfogadó 
készség hiánya. Nem érdemes úgy elmondani a kérés imáját, hogy ha a szívünkben 
nincs elég hit az elfogadásra.  

Az Atya megígérte, hogy mindazt, amit kérünk, megadja nekünk. Ez a mi 
részünkről azt jelenti, hogy a kérés pillanatában a befogadó hitünknek is jelen kell 
lennie! Ha a probléma nagyobbnak tűnik számunkra, mint Isten, akkor ne siessük 
elmondani a kérés imáját. Ne hozzuk elő a kérésünket mindaddig, amíg az Igét nem 
építettük be a szellemünkbe, amelyen hitben meg tudunk állni. 

Kérd meg a Szent Szellemet, hogy mutasson neked olyan Igét, amire az 
imádságodat alapozhatod. Annyi időt kell töltenünk az Igével, míg Istent nagyobbnak 
nem látjuk, mint a problémát, és csak azt követően érdemes elimádkozni a kérés 
imáját. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy addig ne is imádkozzál, hanem menj a 
trón elé hálaadással, tölts időt az Atya közösségében. Dicsérd a jóságát, köszönd meg 
a szeretetét, és azt, hogy Ő hatalmasabb az adott problémánál. >>> 

 
 

RÁADÁS  

 
Amikor már hitben fel tudsz emelkedni a problémád fölé, csak akkor mondd el a 

kérés imáját. A szívednek befogadó hittel kell elvennie az Atya válaszát. A kérés 
imája pillanatában nem lehet a szívedben kételkedés. Be kell fogadnod a választ, és 
tudnod kell, hogy amit kértél, megkaptad, vagyis szellemben megvan neked, és ezt 
követően jön majd valóságba.  

Nagyobb súlyú dolgok esetében írjuk fel az ima dátumát, és, hogy melyik Igére 
alapozva imádkoztunk. Mert ha elbizonytalanodnánk, akkor csak elő kell vennünk a 
feljegyzést, és láthatjuk, hogy mikor fogadtuk be hittel az imaválaszt.  

Az ördög az imáinkat nem fogja majd jó szemmel nézni, ezért olyan körülmé-
nyeket teremt, amivel kilophatja a szívünkben megfogant imaválaszokat. Az ördögnek 
abban van az öröme, ha el tud fordítani minket Isten Igéjétől, és abba az irányba akar 
terelni, hogy a problémákért Istent okoljuk és vádoljuk. 

El akarja érni azt, hogy csalódjuk Istenben, és azt mondjuk: Én megpróbáltam ezt 
a hit dolgot, de nekem ez nem működik. Mi azonban nem fogjuk megszerezni az 
ördögnek ezt az örömöt. Hogy ne essünk az ő kelepcéjébe, nagyon fontos, hogy 
pontos megértést kapjunk az Ige működéséről, és gyakoroljuk is azt. Bátran 
hagyatkozhatunk Istenre, mert Ő igaz, és az Ő Igéje igazság.  

János 17,17. 
 
MIATYÁNK IMÁDSÁG 
Máté 6,9-13.  
Most nézzünk meg ebben az imában néhány szempontot, hogy ez miért nem idő-

szerű az új szövetségben:  
1.) „Jöjjön el a te királyságod…” – Ezt azért nem kell kérnünk, mert Isten király-

sága az újjászületés pillanatában már eljött a szívünkbe. „Isten országa nem szemmel 
láthatólag jön el…” „Mert ímé Isten országa tibennetek van…” (Luk. 17,20-21) Mivel 
Isten királysága már eljött a szívünkbe, akkor nincs értelme ezt újra kérni. Hanem 
ennek a királyságnak a kiteljesedéséért kell imádkoznunk. Mert az Úr Jézus befogadá-
sával a háromszoros megváltásnak is meg kell nyilvánulnia az életünkben. Mert Jézus-
sal együtt meghaltunk, feltámadtunk, és együtt ülünk Vele a királyi trónon. 

2.) „És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik 
ellenünk vétkeztek…” – Az ószövetségben a megbocsátás feltételhez volt kötve, de az 
új szövetségben ez már feltétel nélküli, mert a szent vér mindent eltörölt. (Mát. 6,14-
15. Kol. 1,14) 

3.) „De szabadíts meg minket a gonosztól…” – Az ószövetségben Isten segítségét 
kérték, hogy szabadítsa meg őket a gonosztól. Az új szövetségben viszont nem Istent 
kell kérnünk, hogy szabadítson meg a gonosztól, hanem nekünk kell gyakorolnunk a 
Krisztusban kapott hatalmunkat Jézus nevében a sátánnal szemben. (Kol. 1,13. Luk. 
10,19) Mi együtt uralkodunk Jézussal a hatalom királyi székéről. 

Tehát a fentiekből jól látható, hogy a „Miatyánk” csak az átmeneti időszakra 
vonatkozott. Mert sem az Ószövetségben, sem az apostoli levelekben nem találkozunk 
ezzel az imádsággal. Azért nem találkozunk ezzel az imával, mert egy új időkorszak 
vette kezdetét a kereszt után, és ezzel megváltozott az imaforma. 

         Forrás: Hné Éva > www.atw.hu/sagvar-2017-1/ 
 


