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Blog értékelés 2013 

 
A Blogot kezdıként indítottam el 2012. július 1-én azzal a céllal, hogy veszélyre 
figyelmeztetı kürtszó legyen sokak számára. A 2012. év egy induló év volt, amikor 
sok mindent meg kellett tanulnom: Blogot szerkeszteni, mőködtetni és folyamatosan 
korszerősíteni stb. 
 
A 2012-ben feltöltött máshonnan átvett, saját fordítások és saját írások után 2013-ban 
bıvült a választék, mert többek kérésére MP3-as tanítások kerültek feltöltésre kb. 80 
tanítás, amik között 2, 4, 6 részes tanítás sorozatok is vannak. Az MP3-as tanítások 
fıként saját tanítások, amik az elmúlt 3-8 évben különbözı gyülekezetekben 
elhangzott szolgálataim rögzített hanganyagai. Az év folyamán próbáltam a címlapon 
megadott Útmutató megadásával abban is segíteni, hogy a feltöltött írásos anyagok is 
átkonvertálhatók legyenek okos telefonokra és audio formában meghallgathatók azok 
számára, akik utaznak vagy mozgásban vannak, és ezért ez a forma kedvezıbb 
számukra. 
  
A forgalomról néhány jellemzı adat: 
 
2013-ban összesen 206 tanítás került feltöltésre, amikbıl az év folyamán összesen több 
mint 41 ezer letöltés történt (napi átlag: 150, heti átlag: 1000), amit napi átlag 60, heti 
átlag 250-300 látogató tölt le. A visszatérı látogatók száma 1 000 fıre becsülhetı 
(ennyien töltötték le a Magamról és az About me oldalakat).  
 
A Blog hatóköre: 
 
A blog látogatók tábora gyakorlatilag az egész világon élı magyarság, de kisebb 
részarányban vannak angol nyelvő letöltések is. A letöltéseket 5 kontinensen, 55 
országban jelzi ki a worpress szolgáltató. A letöltések megoszlása a következı: 
  

   
Magyarország 32 000 letöltés (kb. 80%) 

  Románia       3 200 letöltés (kb.  8 %) 
  Anglia                   1 700 
  Szerbia        400 
  USA                              400 

 
A leggyakrabban letöltött írások: 
 
  Paul Washer  
 

Tíz kifogás a modern gyülekezettel szemben 
Az együtt-járásról a Biblia mércéje szerint 
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  Andrew Strom: Eljövendı nagy reformáció 
   
  Rober Burnell: Fussatok ki a „keresztyénségbıl” 
 
  Myron Horst és más szerzık: Házasság, válás, újraházasodás 
 
  Frans Horsthuis: Látás a jövı egyházáról 
 
  Ifj. Lehoczky József: Második Templom 
 
Leggyakrabban letöltött MP 3-as tanítás Abonyi Sándor: Keskeny út  
 
Blogot jelenleg 38 személy követi (blog, email és Twitter) 
 
Szeretnék néhány szót szólni a blog-kapcsolatokról, amiért nagyon hálás vagyok az 
Úrnak. A Blogomon lévı anyagok forgalmához közvetlen vagy közvetett módon való 
növeléséhez nagymértékben hozzájárult, hogy több más Blog is átvett tılem írásokat 
és ezzel, mint valami „reflektor” sugározták tovább a saját – általuk elért - közösségük 
felé. Ezek közül szeretném kiemelni: 
 
Magyarországon:  Nochta Pál http://www.istenkereso.hu/,  

Guti Tünde http://www.gutitunde.eoldal.hu/,  
Cserna Kata http://elokovek1.blogspot.hu/,  

 
USA-ban:   David Bolton Blogja http://christcenteredchristianity.com/,  

        Dávid Bolton írásaiból többet közzétettem magyar fordításban.  
 
Új-Zélandon:  Ron McKenzie http://kingwatch.co.nz/  

Ron McKenzie írásai közül tettem közzé a legtöbbet magyar 
fordításban. 

 
A Blogom szellemi színvonalának biztosításához nagymértékben hozzájárultak a fent 
említett személyek: Nochta Pál, Ron McKenzie és David Bolton, akikkel folyamatos 
személyes, konzultatív, együttmőködı kapcsolatban vagyok, akiknek a munkájáért 
külön hálás vagyok. Hiszem, hogy ezek Úrtól való kapcsolatok az İ Egyháza 
építésében. İ az, aki összekapcsolt bennünket.  
 
Külön hálás vagyok a feleségem áldozatos munkájáért, aki munkatársam a Blog 
mőködtetésében: ír, levelez (hölgyekkel), lektorálja az írásokat és fordításokat és ezzel 
együtt aktív részese az egész Blog tevékenységnek. Hálás vagyok tovább egy másik 
házaspárnak is (Ferinek és Julikának), akiket az Úr rendelt mellénk ebben a 
szolgálatban és hőséges társaink és támogatóink ebben a munkában. 
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Az interaktivitásról néhány szó:  
 
Esetenként az olvasók, ha tetszett egyes írásoknál rákattintanak (Like), de inkább 
hozzászólásokat (comment) írnak, amiért külön hálás vagyok. Neveket most nem 
felsorolva - mindenkinek köszönöm! Vannak bátrabbak, akik emailon is megkeresnek 
és egy futó kapcsolat alakul ki közöttünk, vagy esetenként sor kerül személyes 
találkozásokra is. A Blogot egyrészt egy közlı, publikáló tevékenységnek tartom, mert 
fontos, hogy folyamatosan szóljon a „kürt”. A vágyam azonban az, hogy személyes 
kapcsolatok is jöjjenek létre és a kapcsolatokon keresztül épüljön Jézus Krisztus 
Egyháza. 
 
Összefoglalva: 
 
A 2013-as évben azt látom, hogy kialakult egy állandó látogató kör és sokan 
meghallják a „kürt” hangját és sokan kezdik megérteni az Úr visszajövetele elıtt a 
személyeknek és az egyháznak szóló hangsúlyos üzeneteket:  

- van keskeny és van széles út, és egyáltalán nem közömbös, hogy melyiken 
járunk, ebbıl adódóan 
- van egyrészt a Menyasszony és van másrészt a parázna (testies) egyház,  
- Isten az İ szellem által ezt a szétválasztást végzi ma, mert a világosság nem 
lehet közösségben a sötétséggel és az igazság sem a hamissággal.  
- Nincs más alternatíva a hívık számára csak a szentségben, a keskeny úton 
való járás, ami az életre visz, minden más a halál útja.  
- Kiemelt szerepet kapnak a szent – válás és újraházasodás nélküli - házasságok, 
és ehhez kacsolódva a keresztyén fiatalok együtt-járásának kérdése.  

Örömmel és jó reménységgel tölt el, hogy már ebben az évben is ezek a voltak 
legkeresettebb témák. Év közben a fontos témákra ráirányítandó a figyelmet, 
elindítottam egy „Heti ajánlat” sorozatot, amit az idıkötöttség miatt egy idı után nem 
tudtam tartani és nem is kívánom tovább vinni, de Aktuális ajánlatok címen – 
esetenként az archívumból kiemelt – szerintem nem kellı fegyelmet kapott - írásokra 
szeretném újból és újból ráirányítani a figyelmet. 
 
Örömmel állapítom meg, hogy a tapasztalatom alapján Isten Igéje ma is mőködik! Élı 
és ható és elvégzi azt a munkát, amire kiküldetett. Másrészt jó látni, hogy Jézus 
valóban építi az İ Egyházát, ha elég szabadságot adunk neki ebben és nem akarjuk 
magunkhoz ragadni a kezdeményezést. 
 
Elıretekintés a 2014-re: 

 

Igyekszem mindenben az Úrra figyelni 2014-ben (is). İ fenntartja a változtatás jogát. 
Amíg nem szól közbe, hasonló mederben szeretnék továbbhaladni és bízom a látogatói 
kör bıvülésében és több, mélyebb személyes kapcsolat kialakulásában. Fontosnak 
tartom, hogy mindig legyen friss „táplálék”, kemény eledel, amik a megkülönböztetı 
képesség (igaz-hamis) kifejlesztését segíti elı, ezért igyekszem folyamatosan aktuális 
írásokkal ellátni a kedves érdeklıdıket: általában 2-3 naponta van új írás. 
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Hiszem, hogy Krisztus egy „új tömlıben” akarja az İ egyházát felépíteni; nem 
szervezeti - intézményes alapon, hanem kapcsolatokra építve, szív szerinti mély és 
ıszinte közösségben és – egy Krisztusban való - egység alapján, a Szent Szellem 
vezetése alapján haladva elıre. 
 
Bármi – a Blog tevékenység hatékonyságát és kiterjesztését növelı – javaslatot 
örömmel veszek. Javaslatokat kérem az email címemre küldeni: abonyis@gmail.com 
 
Köszönöm mindenkinek a türelmét és az együttmőködését a 2013-as évben és az Úr 
áldását kívánom mindenkinek a 2014-es évre.  
 
Az Úr Jézus szeretetével 
 
Abonyi Sándor   
 


