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Beköszöntő 
 
Oikosz görög szó, házat, hazát, közösséget 
jelent. Pünkösd napján, ahogy Lukács 
bemutatja az ApCsel. 2,2-ben a tanítványok 
együtt voltak, amikor a Szent Szellem leszállt 
az oikoszra, a házra.  
És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy 
sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az 
egész házat, a hol ülnek vala.(ApCsel. 2,2) 
A kiadvány ezzel a címmel a gyülekezeti 
közösségre, a gyülekezet lelki házára, azaz 
ránk akar mutatni, velünk akar foglalkozni. 
Nem kivánunk teológiai vitákat folytatni, 
tanításokat közölni. Nem ez a célunk. 
Magunkról, az emberekről, a testvérekről, 
egymásról és ezen keresztül Istenről 
szeretnénk írni és beszélni. Indítanánk egy 
riportsorozatot, ahol minden alkalommal valaki 
bemutatkozna. Emléket állítanánk a 
gyülekezetnek, nem a mennyben, mert ott már 
megtérésünkkor beírtak bennünket az Élet 
Könyvébe (Hallelujah!!!), hanem itt a földön, 
hogy bizonyságképpen bemutassuk az 
embereknek, milyen hatalmasan cselekedett 
velünk a Mindenható.  
Ezzel a kiadvánnyal a gyülekezet létezését, 
amit az alapító istentiszteleten vallottunk meg, 
még egy lábbal megerősítjük. A reformáció 
összefonódott a könyvnyomtatás 
elterjedésével. Az első könyvek a Bibliák 
voltak, amit kinyomtattak a nemzeti nyelvekre. 
Miután az emberek anyanyelvükön olvastak az 
Igét, a Szent Szellem által hitre jutottak. Isten 
népe között a Biblia lett a mérce.  
Szóval az írott dolgoknak nagyon nagy 
jelentősége van a földi létünkben. 
 
Ebben a számban gyülekezetünk pásztora 
beszél a gyülekezet múltjáról, jelenéről és 
jövőjéről.  Megosztja velünk érzéseit, látását. Ő 
tanít bennünket a következő riportban arra, 
hogy nekünk az első lépést kell megtenni, a 
többit majd Isten hozzáteszi.  
 

  A Szerkesztő 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kovács Kálmán 
 
Gödöllőn gyülekezet plántálódott 
Interjú Szabó Sándorral, a gödöllői Szeretet 
Lángja gyülekezet pásztorával 
 
-Gödöllő, Szeretet Lángja gyülekezet. Mire 
gondoljunk, ha ezt a nevet halljuk? Hogyan 
tudnád röviden meghatározni a gyülekezetet? 
-A Szeretet Lángja nevet Istentől kaptuk. 
Hosszan tartó imádkozás és vajúdás előzte 
meg. Amikor Isten először kijelentette nekünk 
ezt a nevet, nehezen fogadtuk el, mert elég 
hosszú névnek találtuk, de közben éreztük, 
hogy Istennek terve van ezzel a névvel. Azt 
akarja, hogy mindenképpen a szeretet 
képviseljük először bent a gyülekezetben, majd 
ebből a gyülekezeti magból kiindulva az 
emberek felé. A láng pedig a Szent Szellem 
tűzét jelképezi. Ez az a láng, amely az első 
pünkösdkor leszállt azokra, akik a felházban 
egy akarattal együtt voltak. Erre gondoltunk a 
névvel kapcsolatban, illetve úgy éreztük, hogy 
Istennek ez az akarata. Hogyan tudnám 
röviden meghatározni a gyülekezetet? Egy 
Isten akaratából létrejött gyülekezet, amit Isten 
több évvel a gyülekezet létrejötte előtt prófétai 
szóval kijelentett, konkrétan megmondta, hogy 
a péceli Kármel gyülekezet gyülekezetet fog 
plántálni itt. Istentől azzal a látással kaptuk a 
gyülekezetet, hogy a gödöllői emberek és a 
környező településeken élő emberek felé 
szolgáljunk és egy állandó misszió munkát 
végezzünk. Úgy gondolom, hogyha Isten 
akaratából a gyülekezet növekedésbe megy át, 
a missziós látásnak akkor sem szabad 
tompulnia.  
-Hogyan és mikor alakult meg a gyülekezet?  
-A gyülekezet létrejötte több fázisban történt. 
Valamikor 1995 végén egy kis 
bibliatanulmányozó csoport alakult. 
Gyakorlatilag évekkel korábban már 
megkaptuk egy Gödöllőn szolgáló péceli 
ifjúsági csapaton keresztül a gyülekezetről azt 
a próféciát, amiről az előbb már beszéltem, 
hogy a péceli gyülekezet itt gyülekezetet fog 
plántálni. Ennek a látásnak a 
megvalósulásának az első lépése volt 1995 
végén a vezetésemmel megalakult 
bibliatanulmányozó csoport. Ez a csoport 
egyre inkább erősödött, megtértek emberek, 
úgyhogy 1997-98-ra már 16 főt számlált a 
létszámunk. Ezután nagy próbák jöttek a házi 
csoportunk életébe, belekerültünk egy 
csökkenésbe, amin keresztül az ördög 
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megpróbált engemet is, megpróbálta a belül 
levőket is és az egész csoport megrostálódott. 
A próbák után Istenben megszilárdultunk és az 
Ő elhívásában továbbmentünk. 2000 
szeptemberében volt egy Menny kapui pokol 
lángjai előadás, amit mi és a péceli Kármel 
gyülekezet szervezett, ami után 2000. október 
29-én megtartottuk az első istentiszteleti 
alkalmunkat, ahol már a Pécelről kiküldött 
missziós csapattal szolgáltunk. Elkezdtünk 
kéthetes intervallumokban istentiszteletet 
tartani. Ettől kezdve már folyamatos a 
szolgálatunk, az evangélizációnkat elsősorban 
már saját erőből, de a péceli Kármel 
gyülekezet segítségével is szerveztük. A 
következő fontosabb dátum 2003. március 29-
e, amikor a gyülekezet gyakorlatilag 
függetlenedett a Kármel gyülekezettől. E 
napon nyilvánítottuk ki egy alapító 
istentiszteleten az emberek és a szellemvilág 
előtt is megvallva, hogy Gödöllőn létrejött egy 
önálló gyülekezet. Ezután elindult a gyülekezet 
a maga útján abban az elhívásban, amire Isten 
elhívta.  
-A gyülekezetnek példaértékű a kapcsolata a 
többi felekezettel, hogyan kezdődött mindez? 
-Ha igazán pontos akarok lenni, akkor vissza 
kell mennem a megtérésemig, hiszen a 
megtérésem után már a pásztori elhívásomat 
megelőzően nagyon markánsan majdnem 
elviselhetetlennek éreztem a fájdalmat a 
szívemben a felekezetek közötti falak miatt. 
Azt éreztem, hogy számomra fontos feladat 
ezeknek a falaknak a lebontásában részt 
venni. Isten nem engedte ezt lecsillapodni 
bennem. Mielőtt a gyülekezet elindult, már 
akkor megkerestem Gödöllőn egy kis 
gyülekezetet, akikkel kapcsolatban tudtam, 
hogy a tanításaik nem állnak messze tőlünk. 
Ettől kezdve két évig tartott, hogy a pásztoruk 
elkészült az együtt imádkozásra. Ő volt az 
evangéliumi gyülekezet pásztora, akivel 
megállapodtunk abban, hogy elkezdünk együtt 
imádkozni egy szívvel-lélekkel Gödöllőért, 
mivelhogy mindkét gyülekezet folyamatosan 
evangélizált Gödöllőn. Nagyon érdekes volt, 
hogy ezután már az evangéliumi gyülekezet 
pásztora szólt a baptista pásztornak. 
Megkerestem a többi pásztort is, végül még az 
adventista pásztor volt az, aki azt mondta hogy 
csatlakozik hozzánk. Ennek a közös 
imádkozásnak óriási lökést adott 2002-ben a 
Timóteus társaság, amikor megkereste a 
felekezeteket Gödöllőn azzal a kéréssel, hogy 
együtt evangélizáljunk a Jézus élete című 
filmmel. Fantasztikusan örültem akkor, amikor 
Isten adott egy képet a közös imádkozás 
továbbvitelében. Ebben egy kezet láttam, ami 

egy havas hegyoldalban egy hógolyót gyúr és 
elindítja a hógolyót. A kis hógolyóból egy 
hatalmas lavina lett. Ez az erőteljes kép 
bátorított, mert féltem, izgultam még a közös 
imádkozás elindításánál is, nem tudtam 
hogyan érjem el a pásztorokat. Isten 
megmutatta, hogy sokszor az számít, hogy mi 
megtegyük az első lépést és az összes többit 
Ő melléteszi. Ezt történt a közös imádkozás 
elindításában is, amiben azok a felekezetek 
vesznek részt, akik akarják magukat adni a 
gödöllői misszió munkához. A fent említett 
négy gyülekezet mellett ötödikként a 
református gyülekezetből missziós lelkületű 
presbiterei járnak el a közös imádkozásra.  
-Hogyan látod ezeket a kapcsolatokat? Van 
ezeknek jövőjük, vagy csak ezeknek van 
jövőjük? 
-A kapcsolatok továbbvitelében úgy látom, 
hogy nem csupán a pásztorok odaszánása és 
egysége a fontos, hanem a gyülekezeti tagoké 
is, mivel sok esetben a gyülekezetek tagjaiban 
is fenntartások vannak a másik 
gyülekezetekkel kapcsolatban, amiket le kell, 
hogy küzdjünk. Nagyon fontos az egységre 
jutás, hogy a gyülekezetek a misszióban teljes 
szívvel tudjanak részt venni. Azt látom hogy 
ezeknek a kapcsolatoknak van jövőjük, hiszen 
ha a dél-amerikai ébredést veszem 
figyelembe, ott Anacondia megjelenése előtt 
18-20 évvel elkezdtek imádkozni a felekezetek 
közötti válaszfalak leomlásáért olyan emberek, 
akik hozzám hasonlóan ezt elviselhetetlennek 
érezték. Összegezve elmondhatom, van 
jövőjük, itt Isten időzítésére kell figyelni és arra, 
hogy a gyülekezetek egy szívvel-lélékkel 
tudjanak lépni ezen a területen. Ehhez kell a 
pásztorok, vezetők részéről folyamatosan a 
hirdetés és a bátorítás, hogy az emberekből a 
félelem és az ellenállás eltűnjön. 
Természetesen Isten vezetésére kell figyelni, 
hogy minden fontos dologban egyetértés 
szülessen a felekezetek között.     
-Mik voltak számodra a legnehezebbek a 
gyülekezet életében? 
-Számomra a legnagyobb próba és vízválasztó 
nem a gyülekezet életében és a gyülekezeti 
időszakban volt, hanem akkor, amikor az 
ördög abba a házi csoportba, amely komolyan 
növekedett, küldött olyan szétdobáló 
embereket, akiken keresztül gyakorlatilag 
szétdobált bennünket. Ezután értelmetlennek 
láttam azt a nagy energia befektetést és 
odaszánást, amit odaszántam ennek a házi 
csoportnak, amíg létezett. Úgy éreztem, abba 
kell hagyni és nincs semmi értelme, hiszen 
minden munka kárba vész. De Isten volt az, 
aki bátorított, erőt adott a munka folytatásához 
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és mutatta, hogy ne én ítéljem meg a 
teljesítményt vagy a növekedést, hanem 
bízzam rá a dolgaimat és csak 
engedelmeskedjek neki. Ettől kezdve Istentől 
komoly erőt kaptam. Természetesen a 
gyülekezet indulása körül is sok izgalmam és 
félelmem volt. Hogyan tudom vezetni a vezetői 
csapatot, hogyan fognak működni a dolgok, de 
Isten szavára hallgattam és ráfigyeltem azokra 
a bátorító, buzdító próféciákra, kijelentésekre, 
amiken keresztül úgy engem, mint a 
gyülekezetet folyamatosan megtartott. Ez a 
megtartó erő volt az, ami átsegített minden 
eddig adódott problémán és nehézségen.  
-Mire emlékszel legszívesebben vissza? 
-Talán az olvasóknak furcsa lesz a válaszom, 
úgy érzem a gyülekezet története sikertörténet. 
Sokan csak a gyülekezet számának a 
növekedéséből szeretnék lemérni, hogy 
mennyire sikeres vagy jó egy gyülekezet. A 
legjobb Istennek az a jelenléte, amivel 
keresztülvezetett bennünket minden 
nehézségen, sőt amivel megtartott minket egy 
folyamatosan jó gyülekezeti lelkiállapotban. 
Istennek állandó jelenléte az istentiszteleti 
alkalmakon bátorít minket, erőt ad a 
folyamatos evangélizációhoz, amit messze a 
gyülekezet erején felül végzünk. Isten adott 
mindehhez erőt. Nem tudok kiragadni külön 
részeket, Isten folyamatosan van jelen, ezért 
az elmúlt négy évre nagyon szívesen 
emlékszem vissza.   
-Szerinted mik a gyülekezet erősségei és 
gyengéi?  
-A gyülekezet erőssége az, hogy a vezetők és 
a tagság egységes Istenre figyelésében, 
ezáltal Isten akarata megvalósulhat. Hiszem, 
hogy Isten tökéletes akarata valósul meg a 
gyülekezetben és mindabban a munkában, 
amit itt Gödöllőn végzünk. Többször már 
elmondtam a gyülekezet előtt, hogy úgy 
érzem, semmit sem rontottunk el. Ha 
kikerülünk Isten akaratából, akkor bűnöket 
követünk el, vagy nem tesszük meg Istennek 
azokat a dolgokat, amikre megkér bennünket. 
Úgy érzem nem hibáztunk, ami a gyülekezet 
erőssége. Liturgiailag a gyülekezetben a 
dicsőítés a gyenge pont. Egy erre elhívott és 
kiküldött ember kezdett el nálunk szolgálni, aki 
hamarosan feladta és azt mondta, hogy tovább 
nem csinálja ezt a szolgálatot. Azóta vajúdik ez 
a szolgálati rész. A gyülekezet ez arra 
sarkallja, hogy együtt imádkozzunk, böjtöljünk 
és harcoljunk azért, hogy ez is rendben legyen.  
-Milyennek szeretnéd látni a gyülekezetet 5 év 
múlva és 10 év múlva? 
-Megpróbálok a realitások talaján maradni. 
Megtanultam Istennek az időzítéseit, ebből 

kiindulva és az elmúlt időszakban elhangzott 
próféciákra támaszkodva azt várom, hogy a 
gyülekezet átmenjen egy erőteljes létszámbeli 
növekedésen. Ehhez még a felkészítés 
idejében levő új szolgálók növekednek fel, akik 
részben itt tértek meg és telve vannak a 
Szentlélek tűzével azért hogy 
szolgálhassanak, illetve olyanok, akik más 
felekezetektől ideköltözéssel, vagy egyéb 
okokból csatlakoztak a gyülekezethez és 
bennük van egy erőteljes elhívás. Ezek az 
emberek 5 éven belül szolgálatba állnak, 
ezáltal még inkább erősödik és gyarapszik a 
gyülekezet. Benne van a szívemben, hogy 10 
év múlva legalább egy gödöllői gyülekezetet, 
vagy ha Isten akaratában Gödöllő helyett a 
környező települések kapnak hangsúlyt, akkor 
a környező településeken legalább egy, de ha 
lehetséges két gyülekezet plántálása. 
Természetesen a mi gyülekezetünk egy 
folyamatosan erős állapotban lesz, ami által 
tud adni szolgálókat az új gyülekezeteknek. A 
másik dolog egy gyülekezeti ház, aminek 
igénye egy testvéri órán hangzott el. 
Elsősorban nem megagyülekezetben, hanem 
új gyülekezetek plántálásában gondolkodunk.  
-És milyennek szeretnéd látni Gödöllőt 5, 10 év 
múlva? 
-A gyülekezet missziós lelkülete hatással lesz 
egész Gödöllőre, Az Istentől kapott tűzünk 
átterjedt az evangéliumi és a baptista 
gyülekezetre. A misszióinkon keresztül egy 
megváltozott gondolkodású Gödöllőt látok, 
ahol az emberek megnyílnak az evangélium 
előtt, nem lesz tabu a megtérésük, nem lesz 
lehetetlen a gyülekezetekhez csatlakozásuk, 
nem lesz lehetetlen a krisztusi életpályára 
állásuk. Olyan Gödöllőt szeretnék látni tíz év 
múlva, ahol az emberek sokkal könnyebben 
adják át az életüket Jézusnak, azért mert 
krisztusi életet bemutató példákat látnak 
maguk előtt tömegével. 
 


