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Június 17. 10.00  – 18.00 (vasárnap) – Nyárs-
apát, Bognár Gokart Park
Gokart csapatverseny kerül megrendezésre 4 
és 5 fős kategóriákban, nevezési díj ellenében. 
A nevezési határidő: június 16.
Június 22. – 23. (péntek-szombat) Nagykő-
rös, Cifrakert
V. Kőrösi Möggyfesztivál – Koncertek, terme-
lői piac, régi mesterségek utcája, állatsimoga-
tó, városnéző kisvonat és sok színes program 
várja az érdeklődőket. Ingyenes rendezvény! 
Június 23. (szombat) – Cegléd
Múzeumok éjszakája – Ebben az évben is sok 
érdekességgel, változatos programokkal várja 
látogatóit a rendezvény! Ingyenes program!
Július 6. – 7. (péntek-szombat) – Csemő
Virágünnep, Falunap – A rendezvényen fellép 
többek között a Magna Cum Laude, Demjén 
Ferenc, az Apostol és az Ocho Macho együt-
tes is. 
Július 15. (vasárnap) – Nyársapát, Iskola d. 
20, Bognár Gokart Park
IX. Kistérségi Gyerek Gokart Kupa – Gokart-
verseny, amely gyerekek részére kerül meg-
rendezésre. 

programok és rendezvények
cegléden és környékén

Július 21. (szombat) – Nyársapát, Szarka kúria
X. Lecsófesztivál – Szeretettel várnak Minden-
kit!
Július 28. (szombat) – Cegléd, Városháza 
udvara
Nyáresti vigadalom – Az idei évben is megren-
dezésre kerül a népszerű, szabadtéri nótaest.
Augusztus 4. (szombat) – Abony, Mikes-tó
III. Abonyi Tarka Borjú Főzőverseny és IV. Tó 
Party – Nagy mulatságra számíthatnak az ér-
deklődők!
Augusztus 17. (péntek) – Cegléd, Kossuth 
tér
Tour de Hongrie – Idén ismét ellátogat Ceg-
lédre a nemzetközi kerékpárosverseny. A vá-
rosban lesz a verseny harmadik szakaszának 
rajtja.
Augusztus 20. (hétfő) – Cegléd, Belváros
Államalapító Szent István király Ünnepe – 
ünnepi programok és az Ország Tortája ke-
rülnek bemutatásra ezen a napon.
Augusztus 25. 8.00 (szombat) – Cegléd, 
Kossuth Művelődési Központ, „A” épület ud-
var
Gyermekholmi – és Babaruhabörze – ezen 
kívül játszóház és foglalkoztató várja az ér-
deklődőket. 
Szeptember 8. (szombat) – Cegléd, Kossuth 
Művelődési Központ
XI. Tudományok éjszakája – Fizikai kísérle-
tek állnak a rendezvény központjában. 
Szeptember 8.-9. (szombat-vasárnap)  – 
Nagykőrös, Cifrakert
XIX. Nagykőrösi Arany Napok  – Hagyomány-
őrző felvonulással és színes programokkal 
várják a látogatókat.
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segélyhívószÁm: 112

ORvOsI Ügyelet

Felnőtt orvosi ügyelet:
Kossuth Ferenc u. 17. 
06/1- 301-6969

Gyermek orvosi ügyelet:
Kárpáti A. u. 9. 
06/1- 301-6969

Ceglédi kórház 
központi telefonszámai: 
53-310- 011
53-311- 011

meNtők: 
(53) 310-150

ReNDőRség: (53) 310-066

tŰzOltók: (53) 310-005

A Ceglédi közös 
Önkormányzati Hivatal 
elérhetőségei 
ügyfélfogadási rendje:

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
tel.: 53-511- 400 
Fax: 53-511- 406

Hétfő: 12:30-16:00 óráig
Kedd: 8:00-12:00 óráig
Szerda: 8:00-18:00 óráig
Csütörtök: nincs 
ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12:00 óráig

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
Adja fel nálunk céghirdetését – álláshirdetését, 

és érjen el közel 40.000 olvasót.
A következő megjelenésünk: július 12. (Állás Magazin), 

amennyiben érdeklődik iránta, keressen minket 
bizalommal, az alábbi elérhetőségek egyikén:

06-20-386-9731 
cegledimagazin@gmail.com
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moBilWagen
A z iroda kocsik, 

építkezési kon-
ténerek új ge-

nerációja megérkezett 
hazánkba is! Kényel-
mesen, gyorsan, és ha-
tékonyan használható 
mobilwagenek széles 
választéka közül vá-
laszthat a terveinek, 
elképzeléseinek megfe-
lelően.

.Azonnal bárhova szállítható.Komfortos kivitelezés többféle variáci-
   óban.Könnyűszerkezetes alvázkeret.Acéllemezből készült talapzat.Acélajtó, cilinderzárral, választható ab-
   lak kivágással.Műanyag tolóablak biztonsági üveggel 
   és acélablaktokkal
 Rozsdásodás elleni lakkréteg az alvázon.Erőteljes, horganyzott lépcső

Minden termékünk extra felszereltséggel 
is kapható, egyedi igényekhez alakítva! 
Amennyiben bármilyen kérdése felmerült, 
vagy ha bármiben a segítségére lehetünk, 
vegye fel velünk a kapcsolatot. Állunk 
szolgálatára!

elérhetőségek: mobilwagen.hu
06-20-526-2391
mobilwagen@gmail.com

mObIlwAgeNek m
ár 

1.690.000 Ft +
 Áfától elérhetőek!
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ADjON Fel 
hIRDetést 

NÁluNk! 

06-20-386-9731

cegledimagazin@
gmail.com

mObIlwAgeNek m
ár 

1.690.000 Ft +
 Áfától elérhetőek!
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igazság magazin Blog oldaláról: 
Hagyd, Hogy isten meglepjen

A sír üres. Jézus feltámadt. A tanít-
ványok számára ez akkoriban hihe-
tetlennek tűnt. Még sokaknak ma 

is nehezükre esik, hinni a feltámadásban. 
Engedd csak meg, hogy Isten meglepjen 
téged.
Még kora reggel van, mikor Jézus baráti kö-
réből az asszonyok Jézus sírhelyéhez men-
nek, hogy a testét bebalzsamozzák. Mikor 
a sírhoz érnek, nagyon meglepődnek. A sír 
üres. A halott helyett egy fehér ruhába öltö-
zött férfit látnak. Azt mondja, hogy Jézus 
feltámadt, és hamarosan személyesen is 
látni fogják őt.
A nők pánikkal reagálnak – így tudósít a 
Biblia, a Márk evangéliumában: „Kijöttek és 
elfutottak a sírtól, mert rettegés és rémület 
fogta el őket; és senkinek sem mondtak el 
semmit, mert féltek.” (Márk 16:8)
Azután a feltámadt Jézus nagyon kedvesen 
először Mária Magdalénának, majd később 
több mint 500 embernek jelent meg. Jézus 
evett is velük.
A teljes hitetlenségből egyszer csak bizo-
nyosság lesz: valaki, aki halott volt, most él. 
Szemben az eddigi tapasztalatokkal, most 
nem a halálnak van az utolsó szava, hanem 
az élet nyer, mert Isten erősebb.

Feltámadás: a hihetetlent feltételezi

Ami a feltámadással történt, az egyszerűen 
hihetetlen. Az emberek különböző kifogá-
sokat kerestek, hogy magyarázatot találja-
nak: lehet, hogy Jézus ezt nem is tette meg. 
Vagy lehet, hogy nem is a kereszten halt 
meg. Esetleg túlélte a keresztet. Talán a ta-
nítványok titokban elrejtették a holttestet. 

Illetve az is lehet, hogy nem a helyes sírban 
keresték, és hogy Jézus megjelenése csak 
kiélesített kitaláció volt.
De mindezek a teóriák semmit sem ma-
gyaráznak meg. Miért lett a tanítványok 
gyászából hirtelen eufória? Miért bukkan-
nak fel mindenhol szemtanúk, akik Jézust 
látták, és még arra is készen álltak, hogy a 
hitük miatt megöljék őket?
Miért tud a keresztény vallás mind a mai 
napig egy ilyen „bolondságban” hinni?
Mert ez az, amiben a keresztények ma is 
hisznek, hogy Jézus feltámadt.

Mi van akkor, ha a feltámadás 
valóban igaz?

Ha a mindenható Isten tényleg létezik, 
miért ne állna hatalmában legyőzni a ha-
lált? Ha Jézus igazából feltámadt, akkor 
ez a szenzáció számunkra is hoz válto-
zást. Akkor többé számunkra sem jelen-
tené a halál a véget. Akkor Jézus való-
ban több,  mint egy bölcs tanító. Akkor 
Ő valóban Isten fia. Ha Jézus feltámadt, 
és ahogyan a Bibliában írva van (Zsidók 
13:8): „Isten tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz”, akkor még ma is találkozha-
tunk vele. Akkor a racionális valóság 
kettétörött, és azok a dolgok, melyek le-
hetetlennek tűnnek, lehetségesek lenné-
nek. Ha Jézus valóban feltámadt, akkor 
még ma is él.

Légy nyitott Isten meglepetéseire! Raj-
tad múlik, melyik utat választod. Termé-
szetesen azt is mondhatod, hogy mind-
ez képtelenség, és tovább élhetsz úgy, 
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mint idáig. De ha a feltámadás valóban 
így történt, akkor meglehet, hogy egy 
fontos döntést halasztanál el. Isten meg 
szeretne lepni egy személyes találkozó-

val. Nyisd meg magad Jézusnak, és kérd 
meg, hogy fedje fel magát számodra, és 
áldjon meg téged. Veszíteni valód ezzel 
nincs, próbáld csak meg nyugodtan.

1. élt-e Jézus?

Több írásos bizonyíték is van Jézus létezé-
sére, életére: 
– Szvetoniusz császári főírnok írt egy 
Krisztus nevű emberről, aki az I. század-
ban élt.
– Thallus történetíró ír egy különös sötét-
ségről, ami akkor következett be, amikor 
egy Jézus nevű embert keresztre feszítet-
tek.
– Josephus Flavius – zsidó történetíró – 
Antiquities című művében Jakabra úgy hi-
vatkozik, mint annak a Jézusnak a fivérére, 
akit Krisztusnak is neveztek.
– Tacius, az I. századbeli római történet-

író említ írásaiban olyan embereket, akiket 
Krisztusról nevezték el magukat (keresz-
tények) és akik Poncius Pilátus idejében 
éltek.
– Ifjabb Plinius feljegyezte a korai keresz-
tényeket, akik Jézust mint Istent imádták.
– A Babiloni Talmud említést tesz Jézus 
keresztre feszítésére.
– Mara Bar-Serapion ír róla, hogy Jézust 
bölcs és erkölcsös embernek ismerték, 
sokak Izrael királyának tekintették.
– A gnosztikus írások mindegyike említi 
Jézust.
– SamosataiLucianus – második századi 
görög író – említette, elismerte írásaiban, 
hogy a keresztények Jézust imádták.
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Tehát ha az összes írást egybevetjük, akkor 
megkapjuk a következőt:Jézus élt (gnosz-
tikus írások, Szvetoniusz),Krisztusnak 
hívták (JosephusFalvius) sokak Izrael ki-
rályának tekintették (Mara Bar-Serapion), 
keresztre feszítették húsvétkor (Babiloni 
Talmud, Thallus) Poncius Pilátus idejé-
ben (Júdeában) (Tacitus), követői Isten-
ként imádták őt (Ifjabb Plinius, Samosatai 
Lucianus).
Összességében nagyon sok irat, írás em-
líti Jézust valós történelmi személynek, a 
Bibliát is beleértve, ami 8 ember írását fog-
lalja magában. A Biblia is valós történel-
mi iratnak számít (hitelességét bizonyítja: 
bibliográfiai vizsgálat, belső bizonyítékok, 
külső bizonyítékok), ezért láthatjuk, hogy 
több mint 17 írásos emlék van arról, hogy 
Jézus élt! Így biztosan állíthatjuk, hogy va-
lós személy volt.

2. Feltámadt Jézus a halálból?

Láthatjuk tehát, hogy Jézus valós személy 
volt, és az I. században élt. Láthatjuk az írá-
sokban, hogy keresztre feszítették. 
Ezt követően Jézus testét elvitték egy sír-
ba, amit római katonákkal őriztettek, hogy 
a zavargásokat megszüntessék. A 3. nap 
reggelre viszont a kő elmozdult a sír elől, és 
holttest eltűnt. Majd megjelent több ember-
nek, összesen 40 napig, ezt követően az el-
mondások alapján felszállt a felhők közé.
Nagyjából 1,5 évet töltöttem el ezen törté-
nelmi esemény boncolgatásával, többször 
átgondoltam, többször utána olvastam. 
Több emberrel átbeszéltem. Legjobb tu-
dásom szerint végiggondoltam az összes 
lehetséges eshetőséget, ami egy csekély 
kételyt is tud bennünk ébreszteni afelől, 
hogy Jézus nem támadt fel. Hol lehetett 
a csalás? A keresztre feszítés előtt? A 
barlangban volt valami csel? Vagy talán a 
3. nap utáni megjelenésében volt valami 
szemfényvesztés?

Csalás? Csel? szemfényvesztés?:

1. keresztre feszítés csalás?:

 Csak elájult – Elégé kétséges, hogy a 
keresztre feszítést egy egyszerű ájulás-
sal tudta volna palástolni, főleg a lán-
dzsaszúrást követően.
 Júdás hazudott Jézus személyét ille-
tően, nem Jézust tették fel a keresztre 
 Több száz ember látta, miközben ki-
mondták rá az ítéletet. A zsidók biztos 
szóltak volna, hogy nem Ő Jézus.
 Más valaki állította, hogy ő Jézus – 
Ugyanaz az érvelés, mint az előzőnél, 
nem tudta volna kivitelezni.

2. Barlang-csel?:

 Volt a barlangnak egy másik kijárata 
– A római katonák precizitása megkér-
dőjelezni ezt az állítást. Nagyon nagy 
horderejű dolog volt ez ahhoz. Illetve 
biztos, hogy többen elkísérték Jézus 
testét a barlanghoz. Úgy gondolom, a 
zsidók is akarták látni, hogy beteszik a 
sírba/barlangba. Kétségtelen, hogy töb-
ben átvizsgálták előtte a barlangot.
 Segítője volt, aki bent volt vele a bar-
langban – Ha átvizsgálták a barlan-
got, akkor nehezen tudott valaki mégis 
bennmaradni. De ha mégis, akkor 3 na-
pig ott lett volna a sötétben egy halot-
tal? Mi értelme lett volna?
 Másik barlanghoz mentek az embe-
rek – Mindenki?...
 Olyan katonák őrizték akik hittek ben-
ne – Lehet, hogy volt olyan római kato-
na, aki hitt benne, de általánosságban 
badarságnak tartották az egyistenhi-
tet.
 Nem igazi kő volt – Ismételten azt tu-
dom felhozni, hogy ott voltak a római 
katonák, ott voltak a zsidók, tudták vol-
na, hogy nem igazi a kő.

 Apostolok voltak a katonák – Ismer-
ték őket, nem tudták volna megoldani.

3. Megjelenés szemfényvesztés?:

 Halála után más valaki állította, hogy ő 
Jézus – Az emberek tudták volna, ha nem 
Jézus az. Tamás kételkedett mindaddig, 
amíg bele nem tette az ujját a szögek helyé-
re Jézus testén. Neki ez annyira meggyőző 
volt, hogy később Tamás mártírhalált halt 
Jézusért.
 Jézus átvert mindenkit – 40 napig? Ha 
valamilyen csellel a barlangból ki tudták 
hozni, és persze nem halt meg, akkor is ne-
hezen hiszem el, hogy egy megkorbácsolt, 
keresztrefeszített ember, el tudta volna ’ját-
szani’, hogy jól van és Ő az Isten fia!
 Hallucináció volt a megjelenése – Min-
denki hallucinált volna? Különböző helyszí-
neken? 40 napig?
 Szemfényvesztés, volt, hogy felszállt a 
felhők közé – Igazán jó bűvésznek kellett 
lenni, hogy ezt egy tucat /vagy több/ ember 
bevegye. Lehet, hogy vannak napjainkban 
olyanok akik, trükkel tudnak lebegni vagy 
repülni egy kicsit, de a felhőkig?...

Tehát biztos, hogy őt ölték meg a kereszten, 
biztos, hogy a 3. nap után őt látták az em-
berek, ez a két tény már világossá teszi az 
igazságot. Egyébként … Miért találták volna 
ki a feltámadást? Pénzért, hatalomért? ösz-
szesen 16 emberről tudunk aki mártírhalált 
halt Jézusért! Volt akiket keresztre feszítet-

tek, volt akit megköveztek, bottal agyonver-
tek, felakasztottak, lefejeztek, kardal, nyíllal 
megöltek, volt olyan is akit a lábánál fogva 
végigvonszoltak az utcán, majd megéget-
tek. Te megtudnál halni egy hazugságért? 
Vagy ha igaz is, akkor is inkább hazudnál, 
csak hogy ne öljenek meg, nem? DE ŐK 
MÉGIS MEGHALTAK ÉRTE! MEGHALTAK 
JÉZUSÉRT! Számomra ez a legnagyobb 
bizonyíték rá, hogy Jézus az volt, akinek 
mondta magát, Ő A MEGVÁLTÓ!
Láthatjuk, hogy logikus gondolatmenetben, 
be tudtuk bizonyítani, hogy Jézus élt, és 
hogy Ő a feltámadt Megváltó!

ray Comfort szavai a keresztre 
feszítésről (fordította: kéry zsuzsanna) 

„A világ legnagyobb része tudja, hogy Jé-
zus áldozatul adta az életét a kereszten, 
de nem értik, miért. Valójában ez egy jogi 
procedúra volt. Mi hazugsággal, lopással, 
istenkáromlással, kéjvággyal, házasság-
töréssel, gyűlölettel, paráználkodással, 
önzéssel, (ellene való lázadással) stb. 
megszegtük Isten Törvényét. Ez a Törvény 
azt mondja, hogy bűnös törvényszegők va-
gyunk, akik a világegyetem Bírája előtt ál-
lunk. Isten börtöne, egy szörnyűséges hely 
felé tartunk, aminek a neve: pokol. A jó hír 
azonban az, hogy a kereszten elvégzett ál-
dozatával Jézus megfizette a nekünk járó 
büntetést. Ez azt jelenti, hogy a Názáreti 
Jézus kínhalála és feltámadása révén Isten 
jogszerűen megszüntetheti az ellenünk fo-
lyó eljárást; eltörölheti a halálos ítéletünket, 
és a Jézusban való hit és a megtérés által 
örök életünk lehet, mert a „bírságot” kétezer 
évvel ezelőtt megfizették. Ahogyan a Bib-
lia mondja: „Isten azonban abban mutatta 
meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus (a 
Messiás, a Felkent) már akkor meghalt ér-
tünk, amikor bűnösök voltunk” (Róma 5,8). 
Ez a bizonyítéka a szeretetének. Csak raj-
tunk múlik, hogy elhisszük-e.”
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Tehát ha az összes írást egybevetjük, akkor 
megkapjuk a következőt:Jézus élt (gnosz-
tikus írások, Szvetoniusz),Krisztusnak 
hívták (JosephusFalvius) sokak Izrael ki-
rályának tekintették (Mara Bar-Serapion), 
keresztre feszítették húsvétkor (Babiloni 
Talmud, Thallus) Poncius Pilátus idejé-
ben (Júdeában) (Tacitus), követői Isten-
ként imádták őt (Ifjabb Plinius, Samosatai 
Lucianus).
Összességében nagyon sok irat, írás em-
líti Jézust valós történelmi személynek, a 
Bibliát is beleértve, ami 8 ember írását fog-
lalja magában. A Biblia is valós történel-
mi iratnak számít (hitelességét bizonyítja: 
bibliográfiai vizsgálat, belső bizonyítékok, 
külső bizonyítékok), ezért láthatjuk, hogy 
több mint 17 írásos emlék van arról, hogy 
Jézus élt! Így biztosan állíthatjuk, hogy va-
lós személy volt.

2. Feltámadt Jézus a halálból?

Láthatjuk tehát, hogy Jézus valós személy 
volt, és az I. században élt. Láthatjuk az írá-
sokban, hogy keresztre feszítették. 
Ezt követően Jézus testét elvitték egy sír-
ba, amit római katonákkal őriztettek, hogy 
a zavargásokat megszüntessék. A 3. nap 
reggelre viszont a kő elmozdult a sír elől, és 
holttest eltűnt. Majd megjelent több ember-
nek, összesen 40 napig, ezt követően az el-
mondások alapján felszállt a felhők közé.
Nagyjából 1,5 évet töltöttem el ezen törté-
nelmi esemény boncolgatásával, többször 
átgondoltam, többször utána olvastam. 
Több emberrel átbeszéltem. Legjobb tu-
dásom szerint végiggondoltam az összes 
lehetséges eshetőséget, ami egy csekély 
kételyt is tud bennünk ébreszteni afelől, 
hogy Jézus nem támadt fel. Hol lehetett 
a csalás? A keresztre feszítés előtt? A 
barlangban volt valami csel? Vagy talán a 
3. nap utáni megjelenésében volt valami 
szemfényvesztés?

Csalás? Csel? szemfényvesztés?:

1. keresztre feszítés csalás?:

 Csak elájult – Elégé kétséges, hogy a 
keresztre feszítést egy egyszerű ájulás-
sal tudta volna palástolni, főleg a lán-
dzsaszúrást követően.
 Júdás hazudott Jézus személyét ille-
tően, nem Jézust tették fel a keresztre 
 Több száz ember látta, miközben ki-
mondták rá az ítéletet. A zsidók biztos 
szóltak volna, hogy nem Ő Jézus.
 Más valaki állította, hogy ő Jézus – 
Ugyanaz az érvelés, mint az előzőnél, 
nem tudta volna kivitelezni.

2. Barlang-csel?:

 Volt a barlangnak egy másik kijárata 
– A római katonák precizitása megkér-
dőjelezni ezt az állítást. Nagyon nagy 
horderejű dolog volt ez ahhoz. Illetve 
biztos, hogy többen elkísérték Jézus 
testét a barlanghoz. Úgy gondolom, a 
zsidók is akarták látni, hogy beteszik a 
sírba/barlangba. Kétségtelen, hogy töb-
ben átvizsgálták előtte a barlangot.
 Segítője volt, aki bent volt vele a bar-
langban – Ha átvizsgálták a barlan-
got, akkor nehezen tudott valaki mégis 
bennmaradni. De ha mégis, akkor 3 na-
pig ott lett volna a sötétben egy halot-
tal? Mi értelme lett volna?
 Másik barlanghoz mentek az embe-
rek – Mindenki?...
 Olyan katonák őrizték akik hittek ben-
ne – Lehet, hogy volt olyan római kato-
na, aki hitt benne, de általánosságban 
badarságnak tartották az egyistenhi-
tet.
 Nem igazi kő volt – Ismételten azt tu-
dom felhozni, hogy ott voltak a római 
katonák, ott voltak a zsidók, tudták vol-
na, hogy nem igazi a kő.

 Apostolok voltak a katonák – Ismer-
ték őket, nem tudták volna megoldani.

3. Megjelenés szemfényvesztés?:

 Halála után más valaki állította, hogy ő 
Jézus – Az emberek tudták volna, ha nem 
Jézus az. Tamás kételkedett mindaddig, 
amíg bele nem tette az ujját a szögek helyé-
re Jézus testén. Neki ez annyira meggyőző 
volt, hogy később Tamás mártírhalált halt 
Jézusért.
 Jézus átvert mindenkit – 40 napig? Ha 
valamilyen csellel a barlangból ki tudták 
hozni, és persze nem halt meg, akkor is ne-
hezen hiszem el, hogy egy megkorbácsolt, 
keresztrefeszített ember, el tudta volna ’ját-
szani’, hogy jól van és Ő az Isten fia!
 Hallucináció volt a megjelenése – Min-
denki hallucinált volna? Különböző helyszí-
neken? 40 napig?
 Szemfényvesztés, volt, hogy felszállt a 
felhők közé – Igazán jó bűvésznek kellett 
lenni, hogy ezt egy tucat /vagy több/ ember 
bevegye. Lehet, hogy vannak napjainkban 
olyanok akik, trükkel tudnak lebegni vagy 
repülni egy kicsit, de a felhőkig?...

Tehát biztos, hogy őt ölték meg a kereszten, 
biztos, hogy a 3. nap után őt látták az em-
berek, ez a két tény már világossá teszi az 
igazságot. Egyébként … Miért találták volna 
ki a feltámadást? Pénzért, hatalomért? ösz-
szesen 16 emberről tudunk aki mártírhalált 
halt Jézusért! Volt akiket keresztre feszítet-

tek, volt akit megköveztek, bottal agyonver-
tek, felakasztottak, lefejeztek, kardal, nyíllal 
megöltek, volt olyan is akit a lábánál fogva 
végigvonszoltak az utcán, majd megéget-
tek. Te megtudnál halni egy hazugságért? 
Vagy ha igaz is, akkor is inkább hazudnál, 
csak hogy ne öljenek meg, nem? DE ŐK 
MÉGIS MEGHALTAK ÉRTE! MEGHALTAK 
JÉZUSÉRT! Számomra ez a legnagyobb 
bizonyíték rá, hogy Jézus az volt, akinek 
mondta magát, Ő A MEGVÁLTÓ!
Láthatjuk, hogy logikus gondolatmenetben, 
be tudtuk bizonyítani, hogy Jézus élt, és 
hogy Ő a feltámadt Megváltó!

ray Comfort szavai a keresztre 
feszítésről (fordította: kéry zsuzsanna) 

„A világ legnagyobb része tudja, hogy Jé-
zus áldozatul adta az életét a kereszten, 
de nem értik, miért. Valójában ez egy jogi 
procedúra volt. Mi hazugsággal, lopással, 
istenkáromlással, kéjvággyal, házasság-
töréssel, gyűlölettel, paráználkodással, 
önzéssel, (ellene való lázadással) stb. 
megszegtük Isten Törvényét. Ez a Törvény 
azt mondja, hogy bűnös törvényszegők va-
gyunk, akik a világegyetem Bírája előtt ál-
lunk. Isten börtöne, egy szörnyűséges hely 
felé tartunk, aminek a neve: pokol. A jó hír 
azonban az, hogy a kereszten elvégzett ál-
dozatával Jézus megfizette a nekünk járó 
büntetést. Ez azt jelenti, hogy a Názáreti 
Jézus kínhalála és feltámadása révén Isten 
jogszerűen megszüntetheti az ellenünk fo-
lyó eljárást; eltörölheti a halálos ítéletünket, 
és a Jézusban való hit és a megtérés által 
örök életünk lehet, mert a „bírságot” kétezer 
évvel ezelőtt megfizették. Ahogyan a Bib-
lia mondja: „Isten azonban abban mutatta 
meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus (a 
Messiás, a Felkent) már akkor meghalt ér-
tünk, amikor bűnösök voltunk” (Róma 5,8). 
Ez a bizonyítéka a szeretetének. Csak raj-
tunk múlik, hogy elhisszük-e.”
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tematikus 
szolgáltatásszedés

autóalkatrészek, motorkerékpár

autómosó
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nevelőszülő

álláslehetőség

álláslehetőség álláslehetőség

álláslehetőség
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álláslehetőség

álláslehetőség

álláslehetőség hirdessen

ADjON Fel 
hIRDetést 

NÁluNk! 

06-20-386-9731

cegledimagazin@
gmail.com
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álláslehetőség

álláslehetőség



tematikus oldalak22

csarnoképÍtés, fémszerkezet gyártás

épÍtőipar

álláslehetőség
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fogászatfehérnemű

épületgépészet

épÍtőipar
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gokart

kaputechinka

játékbolt
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a ceglédi                  kínálatából

Ceglédi lakás saját kert, 
parkoló, IKEA konyhabútor 
15.2M Ft. 70/4545-384

Abonyi családi ház 2125 nm-es 
telekkel 15MFt. 
70/4543-3829

Cegléden családi ház műhely-
lyel, garázzsal, melléképüle-
tekkel 22,9MFt 70/4545-378

Cegléden 130 nm-es, 4 szobás 
felújított családi ház 21,9MFt 
70/4545-378 

Cegléden belvárosi, exkluzív 
családi ház külön vendégház-
zal 49,9MFt 70/4543-821

Cegléden első emeleti 96nm-
es tégla lakás garázzsal együtt 
20MFt 70/4543-821

Albertirsán új építésű 10+10MFt 
CSOK-ra alkalmas családi ház 
24,9MFt 70/4545-382 

Cegléden belvárosi két szin-
tes 1988-ban épült családi 
ház 26.9MFt 70/4545-380

Albertirsán új építésű 
10+10MFt CSOK-ra alkalmas 
ikerház 21,25MFt 70/4545-382 

Ceglédi felújított polgári kúria, 
vendégház antik berendezés-
sel 44,5MFt. 70/4543-821

Cegléd kertvárosi 110nm-es, 
sorházi lakás garázzsal és tá-
rolóval 22.9MFt. 70/4545-384 

Ceglédi új építésű 107nm-es 
10+10MFt CSOK-ra alkalmas 
lakás 24,4MFt 70/4545-384

 Panelprogramos másfél szo-
bás lakás 9,2MFt 
70/4545-378 

Tápiószelén 65 nm-es ikerház 
egyik fele 7,95MFt 
70/4543-821

Tápiószelén 57 nm-es 
összközműves családi ház 
5,4MFt 70/4543-821 



tematikus oldalak  26



tematikus oldalak  27

marketing

használt ruha kegyeleti szolgálat
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pálinkafőzde

nyÍlászáró beépÍtés

motor, motoralkatrész

mosógép hirdessen

ADjON Fel 
ÁllÁshIRDetést 

NÁluNk! 

06-20-386-9731

cegledimagazin@gmail.com
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számítástechnika, telefon és tablet adás-vétel és szerviz

régiség

porcelánképek

tv-video javítás
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zálogház, záloghitelékszer, zálog, zálogkölcsön

villanyszerelés

targonca

ADjON Fel 
ÁllÁshIRDetést 

NÁluNk! 

06-20-386-9731

cegledimagazin@gmail.com

tolltisztítás

hirdessen
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válasszon minket!
Magazinunkkal 15 000 háztartást érhet el! ami közel 40 000 olvasót jelent!

Minden Ceglédi háztartásban ott lehet! és a térség több mint 200 üzletében!

ceglédi infopartner magazin

HIRDESSEN NÁLUNK!
Bővebb információk: http://cegledimagazin.hu

folyamatos 
akciók




