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�Kovács Kálmán

Beköszöntő

Istennek hála megjelent a harmadik számunk.
Ebben a számban Gódor Misivel és Ancival, a
feleségével beszélgettünk. A
gyermeksarokban megtanulhatjuk Babarczi
Józsitól és Edittől, hogyan nézzünk a
gyermekeinkre. Bagyinszki Gyöngyi arról ír, mit
kezdjünk a betegségekkel, a beteg
emberekkel. Zarándi Attila bemutatja az ifi
csoportot és Vinczéné Marika továbbra is
receptekre tanít bennünket.
Újságunkat ezután az interneten is
olvashatjátok. A gyülekezeti honlapunkról
(www.szeretet-langja.fw.hu) a gyüliújság
menüponttal bármelyik számunkat betölthetitek
és elolvashatjátok. Innét képeket és cikkeket
vághattok ki, nyomtathattok. Ebben a számban
már nem közöltünk dicsőítő dalokat.
Elsősorban a terjedelem miatt kerültek ki a
dalok. Nincs arra lehetőségünk, hogy az
általunk énekelt sok dal szövegét közöljük. A
honlapunkról elérhető egy keresztény
dalgyűjtemény, ahol a gyülekezetünkben
énekelt dalok jelentős része megtalálható, sőt
le is játszható. Ha van egy-egy dal, amit
szeretnétek kottával együtt az újságban
olvasni, azt kérésetekre betesszük a lapba. A
honlapunkon a Menny kapui, pokol lángjai
színdarab fotóit nézhetitek meg. Ha van
digitális fényképetek a gyülekezet
eseményeiről, kérlek adjátok oda és
fotóalbumba rendezve megjelentetjük a
honlapunkon.
Kérlek benneteket, hogy továbbra is
imádkozzatok értem és a többi szerkesztőért,
hogy a további számok is zavartalanul
megjelenhessenek.
Isten töltse be minden szükségeteket
gazdagon!

Gyülekezeti programok

Május 01-én 9:00-kor istentisztelet, majd a
tesztek kiértékelése a gödöllői Művelődési
Központban.

Május 08-án 9:00-kor istentisztelet a gödöllői
Művelődési Központban. Igét hirdet Lucza
Árpád, alkalomvezető Gódor Mihály."

Május 14-én Pál Pali mennyegzõje Tahiban, a
baptista gyülekezetben

Május 16-án Pünkösdi konferencia a Rhema
közösségi házban, Budapesten a Golgota
utcában

Május 22-én 9:30-kor közös istentisztelet a
XVII. kerületi Dózsa György Művelődési
Központban.

Május 29-én 9:00-kor istentisztelet a gödöllői
Müvelődési Központban. Igét hirdet D. Nagy
Tamás. Téma: Kétszárnyú gyülekezet
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�Kovács Kálmán

Interjú Gódor Mihállyal és Ancival

Beszélgetőtársam Gódor Mihály és felesége
Anci. Életükről, elhívásukról, küzdelmeikről,
győzelmeikről és hitükről beszélgetünk.

-Beszélnétek a gyermekkorotokról, a
családotokról, arról, hogy honnét jöttetek?
-(Misi) Katolikus dányi családban nőttem fel.
Szüleim ugyanabban az utcában laktak.
Katolikusnak neveltek, általános iskolás
koromban jártam hittanórákra, elsőáldozó,
majd bérmálkozó voltam. Gyermekként nem
tudtam elképzelni, hogyan lehet az, hogy Isten
mindent lát.
-(Anci) Szintén dányi katolikus családból
származom. Van egy nálam 13 évvel idősebb
nővérem, ő nevelt engem. A szüleim elmentek
dolgozni és őrá bíztak, etetett, szóval
gondoskodott rólam. Általános iskolás
koromban minden reggel ott voltam a 7 órai
misén. Egyik barátnőmmel jártunk, utána
mentem iskolába. Már akkoriban volt bennem
istenfélelem. Középiskolás koromban ez
abbamaradt és már utána sem jártam
templomba.
-Hogyan ismerkedtetek meg, mikor
házasodtatok össze?
-(Misi) Egy esküvői alkalmon ismerkedtünk
meg, majd 1979-ben házasodtunk össze.
1980-ban megszületett Misi fiúnk, majd rá 6
évre Erika lányunk. Templomba akkor
mentünk, amikor a házassági felkészítésre el
kellett járnunk.
-Hogyan kezdődött a közös  életetek?
-(Anci) Misiéknél laktunk 5 évig, közben
elkezdtünk építkezni. 1983-ban megvásároltuk
a telkünket, 1984-ben alapoztunk és 1985-ben
beköltöztünk az új házunkba.
-(Misi) 1982-ben esztergályos vállalkozó
lettem. Egy cégnek dolgoztam be. Ancival
együtt csináltuk a vállalkozást.

-Hogyan kezdődött Istennel a kapcsolatotok?
-(Misi) 1992-ben elkezdett Isten vonzani.
Elkezdtem templomba járni és Őt keresni. Jött,
hogy van Isten, hinni kezdtem Benne. Anci
követett a keresésemben is, nem akarta, hogy
egyedül járjak. Templomba jártunk, de
éreztem, hogy itt nincs az, akit kerestem. 5
évig tartott a keresésünk. Jártunk
Máriabesnyőn, voltunk Jim Sanders
összejövetelen Dányban, de Isten sehol sem
érintett meg bennünket. Jim Sandersre az
egész falu elment, hogy csodát lásson.
Hiszem, hogy fontosak Isten természetfeletti
csodái, mert erre elmennek az emberek.
Simon mágust is valami nagyra tartották, amíg
meg nem jelentek Isten emberei, az apostolok.
Kérjük Istentől a csodákat!
-(Anci) Valkón volt egy katolikus pap, Dull
Géza, akihez hétköznaponként eljártunk
beszélgetni, de emlékszem, sohasem
imádkoztunk. Gödöllőn volt egy háromnapos
országos katolikus zarándoktalálkozó, a
Fokoláré, amin szintén részt vettünk.
-(Misi) A keresésemben elkezdtem a
természetfelettivel foglalkozni, belementem
okkult dolgokba is, pl. agykontroll. Azt az
Istent, aki elkezdett vonzani, sehol sem találtuk
meg.
-(Anci) 1997-ben elkezdtünk ajtópántokat
gyártani. Beszéltünk Szabó Sanyival, hogy
segít az értékesítésben. Meglátogatott
bennünket, és búcsúzáskor a kapuban mindig
Istenről beszélt.
-(Misi) Elkértem tőle a címét a gyülekezetnek,
ahová járt. Kértem tőle szakkönyveket Istenről,
mert láttam, hogy mennyire tájékozott, erre azt
válaszolta, hogy olvassam a Bibliát. Már 1992-
ben vettem Bibliát, mondtam neki, hogy ez már
megvan. Aztán elmentünk Pécelre a Kármelbe.
Megkaptuk a Sanyitól a gyüli címét, bíztunk
benne, valahogy megtaláljuk. Tankoltunk
Isaszegen, amikor Sanyi elment mellettünk,
követtük őt és gond nélkül megtaláltuk a
Kármelt. Közben támadott az ördög is
bennünket. Az első alkalmak egyikén
összetörött a visszapillantó tükrünk és jött a
babonaság, hogy rossz helyre járunk. Ennek
ellenére mentünk.
-(Anci) Többször ott voltunk a gyülekezetben,
néha nem. Még nem voltunk megtérve, jártunk
a katolikus templomba is. Pécel messze volt.
Felöltöztünk, hogy megyünk Dányba a
templomba, közben Sanyi felhívott és
elmentünk Pécelre. Pécelen Sanyi és Süveges
Imre is imádkozott értünk. Mondták, hogy
olvassuk a Bibliát, mert Isten vezet rajta
keresztül bennünket.
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-(Misi) Engedelmességből elkezdtem olvasni..
1997. dec. 24-én reggel kaptam a Jakab 5:16-
t, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket.
Egész nap ez járt a fejemben. Este lefeküdtünk
elmondtam Ancinak, hogy mit olvastam a
Bibliában és megvallottuk egymásnak a
bűneinket. Éreztem, mintha egy hátizsákot
vettek volna le rólam, úgy mentek le rólam
a terheim.
-(Anci) Nekem fájtak a bűneink, sírtam miattuk.
1992-től 1997-ig a Pharmafontanában
dolgoztam. Elmentem egy hét táppénzre, Misi
is otthon volt egész héten. Együtt örültünk
Istennek.
-(Misi) Pécelen karácsonykor D. Nagy Tamás
előrehívta a megtérőket, előrementünk,
imádkoztak értünk és behívtuk Jézust az
életünkbe. Márciusban alámerítkeztünk,
később már nem jártunk a katolikus
templomba.
-Hogyan fogadták a rokonok és ismerősök a
megtéréseteket?
-(Anci) Anyukám támadott, hogy nem jó helyre
járok, aztán látva a változásokat az életemben
abbahagyta a támadásokat.
-(Misi) A faluban sok helyre el kellett
mennem bocsánatot kérni. Örültek a
bocsánatkéréseimnek az emberek.
Emlékszem Ceglédi Imrére, aki átment az utca
túlsó oldalára, amikor meglátott, utánamentem
és bocsánatot kértem tőle. Egyfolytában
bizonyságot tettem. Anci szólt, hogy
istentisztelet után menjünk el Balázsné
Marikához, aki örült a látogatásunknak.
Beszélgettünk vele Istenről és utána kezdett el
Pécelre járni.
-(Anci) A közértben, ahol akkoriban vásároltam
mindjárt az elején olyan jól tudtam Istenről
beszélni, hogy ledöbbentem. Misi sokkal
gyorsabban tesz bizonyságot, mint én. 2000-
től otthon dolgozom, egy import ruha
kereskedésem van, amit miután megszűnt a
munkahelyem Isten mutatott nekem.
-Hogyan alakult az életetek a megtérésetek
után?
-(Misi) Elkezdtem tanulni és elvégeztem a
keresztény népfőiskolát. Emlékszem, hogy egy
alkalommal készültem a vizsgára és nem
maradt meg a fejemben az amit tanultam.
Kétségbeestem és Isten egy szót mondott,
hogy paréto. Másnap a paréto-elvből feleltem.
A főiskola alatt szólt Isten hogy vezetőnek
hívott el és hogy menjek missziózni. Jártam
Zentán, Ukrajnában, Romániában, a
rockkoncerteken a fesztiválmisszióval.
Elvégeztem az evangélista képzőt.

-Misi, emlékszem a stoppos
bizonyságtételeidre, amikről beszéltél a
Kármelben is. Hogyan is történtek ezek?
-(Misi) Pécelre jártam gyülekezetbe és
Gödöllőn a gépgyárban dolgoztam 1992-2000-
ig. Mindig megkérdeztem az Urat mivel
menjek. Stoppoltam és bizonyságot tettem.
Sokat tettem bizonyságot. Mindig tudtam
Istenről beszélni, vagy egy kereszt az autóban
vagy egy „hála Istennek” köszönet okot adott
arra, hogy a hitemre tereljem a szót. Egy
alkalommal a gépgyár előtt vártam a buszra,
megállt egy kisteherautó, szólt, hogy elvisz egy
darabon. Sülysápra ment és pont a házunk
előtt vezetett az útja. Hazavitt. Isten így
gondoskodott rólam. Később már én vettem fel
stopposokat. Emlékszem, hogy egyszer
Kecskemétre, a népfőiskolára mentem, amikor
felvettem egy stoppost. Beszéltem neki
Jézusról, azt mondta, hogy már sokan
beszéltek neki erről. Megkínáltam mogyoróval,
látszott rajta, hogy éhes, mert az összes
mogyorót megette. Kiszállt és utána az az Ige
jutott eszembe, hogy “éhes voltam, ennem
adtál”.
-Hogyan történt a gödöllői elhívásotok?
-(Misi) Árpádékkal összejártunk, együtt
imádkoztunk velük. Láttam egy képet, hogy
Árpád prédikál én pedig betegekért
imádkozom, és sorban állnak a gyógyulásra
váró betegek. Amikor DNT felkért bennünket a
gödöllői misszióra, csak Árpádot figyeltem,
hogyan dönt. Tudtam, hogy mellette kell
szolgálnom. Amit Árpád választott én is azt
tettem.
-(Anci) Egy ideig HCS-re még Pécelre a
Prekopa Zolihoz jártunk, Gödöllőre pedig
kéthetente Istentiszteletre. Később egy
rövidebb szünet után már a gödöllői HCS
munkájába kapcsolódtunk be.
-(Misi) Azóta is ott szolgálunk. Azt kaptam
Istentől, hogy menjünk minden gödöllői
rendezvényre és hirdessük az evangéliumot,
állítsunk fel egy meghallgatlak sátrat. Az utcán
hirdetjük az evangéliumot, sok emberrel
beszélgetünk, de nagy gyümölcsök nem
látszanak. Istentől kell kérni ebben is a további
vezetést.
-Hogyan érzitek magatokat a szolgálatban?
-(Anci) Van a szívemben egy kép, hogy
imádkozom betegekért és meggyógyulnak.
Misi már többször meggyógyult, amikor
imádkoztam érte.
-(Misi) Ukrajnában történt, hogy odajött
hozzám egy ember és megkérdezte tőlem,
vajon emlékszem-e rá. Nem emlékeztem.
Elmesélte, hogy előző ottlétemkor imádkoztam
a barátja lábáért és azt mondtam neki, hogy
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másnap reggelre meggyógyul a lába.
Elmondta, hogy csak másnap estére gyógyult
meg a barátja lába, amiben a barátom
azonban semmi kivetnivalót sem talált.
Szerinte reggel vagy este mindegy, az a
lényeg, hogy másnapra meggyógyult.
-Mit vártok a jövőtől?
-(Misi) Hatalmas csodákat a Zakarias 8
alapján. 10-en ragadják meg a ruhádat, mert
hallották, hogy Isten veled van.
-(Anci) Térjen meg a fiunk, Isten munkálja ki a
szolgálatunkat és a gyógyulásokat.

Köszönöm a beszélgetést

� Bagyinszki Gyöngyi

Lelkigondozás

ISTEN-EMBER-BETEGSÉG

Isten mindent tökéletesnek teremtett, az
embert is. A teremtésben nem volt benne a
halál, a betegség és a szenvedés. A romlás
sátán lázadásával kezdődött. Ő volt az első
teremtmény, aki fellázadt a Teremtő ellen. Az
első emberpár megkísértése, elbukása elhozta
a bűnt, a halált és a betegséget az emberek
életébe. Sátán Isten mindent teremtett dolgát
gyűlölte.
Az emberi testet úgy alkotta meg a Mester,
hogy bizonyos sérüléseket helyre tud állítani.
Ez a képesség a növekvő bűn miatt és az
öregedéssel egyre gyengül. A betegség sátán
eszköze lett a teremtett világban. Istentől
semmiféle betegség, rossz nem jön.
De mi is az a betegség? Csak a testünk lehet
beteg? Akkor beszélünk betegségről,
amikor a szervezet önmagát nem tudja
helyreállítani. Például a nátha gyógyszer
nélkül meggyógyul, de egy hasnyálmirigy
gyulladást a szervezet nem tud önmaga
meggyógyítani.
Nem csak a testünkben, de lelkünkben és a
szellemünkben is megbetegedhetünk, mivel
hármas tagozódású lények vagyunk. Sőt
nagyon sokszor a testi betegség csak
következménye lelki, szellemi bajainknak.

Miért is lehetünk betegek?
1. Saját bűn miatt (Ján 9:2, Jer 30:15, Zsolt

31:11)
2. Szülők bűne miatt – generációs öröklött

betegségek (Ján 9:2)
3. Átkok miatt, amiket önmagunk ellen

mondunk ki, vagy mások mondanak ránk
4. Egészségtelen életmód miatt –

mértéktelen evés, kevés mozgás, stressz
5. Úrvacsora méltatlan vétele
6. Baleset, trauma, sokk, bántalmazás –

mások bűne miatt
7. Isten megengedi, hogy az Ő dicsőségére

legyen (Ján 11:4)
A meg nem bocsátás, a meg nem vallott
bűnök mind komoly betegséget
okozhatnak. Egyszerre több oka is lehet a
betegségnek.
Isten gyermekeiként a gonosz folyamatos
támadásainak vagyunk kitéve. Még akkor is,
ha a jó kapcsolatunk az Úrral.  Lásd Jób
esetét. Vannak dolgok, amik egyszerűen
megtörténnek velünk, de fontos megértenünk,
hogy Atyánk mindenről tud, mindenen rajta
tartja a szemét. Istennek határozott célja van
akkor, amikor megenged bizonyos dolgokat az
életünkben, mint például Jóbnál a csapásokat!
Nagyon óvatosnak kell lennünk, ha beteg
testvérrel van dolgunk. A Szent Szellem
kijelentése fontos a betegségről, eredetéről,
fajtájáról (testi, lelki, szellemi).
A gyógyulás feltételei:
1. Bűnvallás, megbocsátás, ha szükséges
2. Személyes hit (Márk 10:52, Máté 9:20)

vagy mások hite  (Márk 2:3, Máté 8:5)
3. Réma – személyes üzenetű ige (kijelentés

ismeret beszéde által)
4. Idő - Isten kezében van mikor, mennyi idő

alatt gyógyul meg valaki (lelki, szellemi
gyógyuláshoz hosszabb idő kell)

5. A kenet jelenléte, a gyógyítás ajándékának
működése (1Kor 12:9)

A gyógyulások Isten kegyelméből, szeretetéből
vannak. Napjainkban, tapasztaljuk, hogy igen
kevés a gyógyulás és a csoda. Talán
nélkülözzük a Szent Szellem nagy mértékű
kiáradását? Nem szabad felednünk, hogy a
kitartó imádság eredményt hoz!
Személyes véleményem, hogy a gyógyulás
egy nagy titok. Isten szuverén (másoktól nem
függő) Isten és az Ő kezében van minden. A
gyógyulás ideje, helye, módja. Elvégzett
esemény, hogy Jézus sebeiben már
meggyógyultunk. Ez egy olyan igazság, amin
már nem lehet változtatni. Valóság, de nem
biztos hogy a mi elképzeléseink alapján. Amíg
Isten nem ad arról kijelentést, hogy a beteget
hazahívja, mindenképpen imádkozzunk érte!
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Fontos, hogy bátorítsuk a beteget! Erősíti a
beteget, ha minden ítélkezés és vádlás nélkül
a hit szavait szóljuk neki. A betegeknek
bátorításra, gyengédségre, szeretetre van
szükségük. Isten is így bánik velünk, együtt
érez minden szenvedésünkben.
Vegyünk-e igénybe orvosi segítséget?
Hitünknek különböző mértéke van, ami a
gyógyulások esetén növekszik. Ha többszöri
imádkozásra sem javul az állapotunk, vegyünk
igénybe orvosi segítséget!
Az orvostudomány Istentől van, hiszen sok
gyógyszerben Isten teremtette alapanyag
található. Sok tudós, akik szörnyű betegségek,
járványok ellenszerét találták fel, Istentől
indítatva kutattak és értek el eredményt.
A gyógyszer nem helyettesíti az imát!
Imádkozzunk, böjtöljünk és szedjünk
gyógyszert! A gyógyulást Isten adja. Abban,
hogy ki mit használ betegsége esetén, nem
szabad ítélkeznünk, hiszen a hit nem egyforma
mértékben adatott. A gyógyulás okának
megkeresésében, a diagnózis felállításában és
a gyógyulás megragadásában komoly
segítséget jelenthet egy lelkigondozó. De a
gyógyulás Isten ajándéka!

� Babarczi József és Edit

Gyermeksarok

HOGY AZ ÖRÖMÜNK TELJES LEGYEN

   Keveseknek adatott meg az a kegyelmi
ajándék, hogy egyedül csak Isten
szolgálatának szentelje az életét.
   Dicsőség az Úrnak, hogy férfivá és nővé
teremtett minket, hogy így ketten a
házasságban visszatükrözzük Isten

teljességét. Az Úr sok mindent rejtett el a
házasságban amiben örömünket lelhetjük. Az
Igének figyelmes vizsgálata során arra a
következtetésre jutunk, hogy Istennek
csodálatos elhívása van a család számára. A
családnak elsődleges és legfontosabb
célja, a gyermekek Isten akaratában való
felnevelése.
   Túl egyoldalúnak találod?
   Mennyei Atyánk újabb és újabb „lelkekkel”
akarja megáldani a földet, és minden új életet
egy különleges céllal indít útjára.
   Mi szülők ajándékként kapjuk gyermekeinket,
akiket szeretnünk, nevelnünk, tanítanunk,
irányítanunk, fednünk, pásztorolnunk kell Isten
akarata szerint. Mi ránk van bízva, hogy
megalapozzuk életüket

• hogy Isten újjászületett gyermekei
lehessenek

• a párjuk számára
• szülőként a gyermekei számára
• szolgálatuk a gyülekezetük számára

…
   Isten egyrészt elrejtette ebben a feladatban a
kötelesség, és felelősség érzését, mert
többnyire örömmel, odaadással teszünk eleget
a szülői elvárásoknak. Másrészt nagyon is
erőteljesen figyelmeztet arra, hogy
kötelességünk és felelősségünk van ezen a
területen.
   Vigyázat a világ diktál! Hatalmas a kísértés -
a legfontosabb az anyagi biztonság
megteremtése, most gyermekkorban, és a
majdani önálló élet megkezdéséhez. A sátán
minden fórumot felhasznál, hogy ez a látás
beférkőzzön a gondolkodásmódunkba.
   Saját tapasztalat, hogy minden az időre van
kihegyezve.
   Amire Isten vezet minket a
gyermeknevelésben, a legtöbb dologhoz idő
kell. Elsődleges a gyerekek számára
odaszánt minőségi idő. Amikor, csak vele
foglalkozunk, oda tudunk figyelni azokra a
dolgokra ami neki fontos, / …minden a
fejetetején áll, de mi biciklit szerelünk…/. Ha
átgondolod, ez semmi mással nem lehet
helyettesíteni. Én ezt nagyon fontosnak tartom,
hogy meg tedd.
    Isten utat mutat nekünk abban, hogy
nagyon sokat dicsérjük és bíztassuk
gyermekeinket! Ha ezt valóban a Szent
Szellem vezetésében teszed, akkor nem a
büszkeséget hizlalod a gyermekben, hanem
megalapozol benne egy Isten szerinti
önazonosságot.
     Idő kell ahhoz is, hogy kimutassuk a
szeretetünket, mert ha csak mondjuk, és nem
adunk hozzá semmit akkor „szlogenné” válhat.
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Ha szeretettel szeretnénk segíteni a problémái
megoldásában ( barátokkal, osztálytársakkal
nevelőkkel, önmagukkal kapcsolatos) ne
intézzük el két mondattal, mert a problémák
gyökereihez való eljutáshoz  idő kell. Egy
hosszabb beszélgetés!
    A tanítás, nevelés területén is sok időt vesz
igénybe, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem
következetesen gyakorlati dolgokra tudjuk őket
megtanítani. „Gyorsabb  megcsinálnom, mint
megvárni, hogy megtanulja.”
   Időigényes, hogy a hit életüket segítsük, és
együtt haladjunk az úton velük. Fontos a
gyermekek felé közvetített türelem. És miért
fogy el leginkább a türelem? Mert a másik
oldalon „ valaki azt  duruzsolja: erre NINCS
IDŐ !” Sajnos ehhez hozzászokunk.
   Ez a felsorolás a teljesség igénye nélkül
történt, de láthatjuk mennyire fontos odaszánni
magunkat és az időnket. Az elszalasztott
napok, órák, pillanatok vissza nem hozhatók.
Ha legalább 3 éves a gyermekünk
felismerhetjük azt, hogy soha többé nem tudjuk
megölelni, mint csecsemőt.
    Ne múlassuk az időt, mert Isten áldást, és
örömöt tartogat életünk minden percére. Az idő
múlatásával ezeket az áldásokat, kihagyjuk az
életünkből.
   Atyánk gyermekeinket ránk bízta, ha CSAK
Ő akarná nevelni őket, akkor ezt nem így tette
volna. Fontos meglátni, hogy embert az
embernek Isten azért teremtett, mert Istennel
való kapcsolatunk után az elsők az emberi
kapcsolataink. Az emberi kapcsolatokat nem
Isten akarja betölteni.
    Isten olyat ígér, hogy betölti a
szükségeinket, de azt nem mondja, hogy apád
helyett apád leszek. Ebben az összefüggésben
láthatjuk, miért van lehetősége a Sátánnak
arra, hogy gyermekkorban megalapozza az
elutasítottságot és a sérüléseket. Hogy ez
sikerül-e neki, ez nem a gyermeken múlik,
hanem rajtunk szülőkön.
  Mivel tudlak bíztatni?
   Az örömöd teljes lesz, ha Isten akaratában
jársz a gyermeknevelés területén is.
Kísértések jönnek, mennek, /maradnak/ , de
bizton mondhatom, megéri! Megéri lemondani,
lemondani, odaszánni az időt, és az
elveszőnek tűnő dolgokat.
  Sokáig úgy láttuk, hogy majd csak később
fogjuk megtapasztalni a gyümölcsöket . Ezzel
szemben Isten újra és újra megerősít minket.
Érdemes megtenni, hogy megragadjuk amit
Jézus csak most, csak itt, csak nekünk akar
adni a gyermekeinkben. Mi sem látjuk a jövőt,
gyermekeink sorsát, de egyet tudunk, örömünk
teljes, ha ezen az úton járunk!

                        Isten áldjon benneteket !

� Zarándi Attila

IFI oldal

AZ IFIRŐL

13 évesen egy evangélikus gimnáziumba
jelentkeztem és a vizsgabizottság
megkérdezte, hogy miért jelentkezem, mi
szeretnék lenni? Hát lelkész! – válaszoltam
bátortalanul, annak reményében, hogy ez jó
pont annak érdekében, hogy felvételt nyerjek.
Nem nyertem, más pályára kerültem. 19
évesen megtértem és Isten elhívott arra, hogy
Róla tanuljak és szolgáljak az emberek felé. A
felvételin tett kijelentésem, úgy tűnik,
sorsdöntő volt.  Természetesen nem bántam
meg, amit akkor mondtam és azt sem, hogy
nem vettek fel. Az Úr útjai jobbak a mieinknél.
Szerintem lelkész az, aki az Isten szerinti
irányba terel másokat.
Ifjúsági vezetőként is ezt a feladatot látom
magam előtt. A világ beoltja a tiniket
“mocsokinjekcióval” legyenek akár hívők, akár
világiak. Ezt kell hatástalanítani Isten Igéjével
az Ő nyelvükön.
A tinicsoport 2003 végén alakult két hetes
találkozásokkal, majd tavaly ősszel döntöttem
úgy, hogy hetente jöjjünk össze. A csoportban
most már mindenki döntött Jézus mellett. Hála
Istennek a tavalyi gyümölcsöző évért, amikor
többen is megtértek és alámerítkeztek.
Jelenleg is amikor ezt írom, ketten is már alig
várják az alámerítésüket. Szóval van
növekedés az Úrban, aminek mindannyian
örülünk és remélem a jövőben is így lesz.
Az elmúlt időszakban főleg önmagunk
megismerésével foglalkoztunk. A FÉK
(Fiatalok az Élet Küszöbén) program
segítségével a tanítások mellett különböző
teszteket töltöttünk ki, amikből kiderült, hogy
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milyen a vérmérsékletünk, milyen
embercsoportba tartozunk, mik a motivációink,
az erősségeink, a gyengeségeink, milyen a
stílusunk, stb. Mindegyiket nagyon élveztük és
hasznosnak találtuk. Az a látásom, hogy a
csoportot az Úr arra hívta el, ahogy az egész
gyülekezetet is, hogy megmentsünk másokat.
A tinik tiniket érjenek el az evangéliummal. De
ezt úgy tudják hatékonyan tenni, ha ismerik és
elfogadják önmagukat. A gyenge területen
megerősödnek, az erősségeiket bátran
használják.
Ezenkívül igyekszünk megjelenni a regionális
és az országos tini találkozókon, valamint
aktívan részt veszünk a tavalyi színdarab után
megalakult gödöllői ifjúsági alkalmakon.
Egyenlőre ennyit az ifiről, talán még folytatjuk.

    Isten áldjon titeket!

� Vinczéné Marika

Receptek

PALÓC LEVES
 

Hozzávalók
0.5 kg bárány vagy birkahús
0.25 kg burgonya
0.5 kg sárgahüvelyű zöldbab (mirelit is
jó)
1 fej vöröshagyma
2 db babérlevél
1 evőkanál piros fűszerpaprika
csipetnyi fehérbors
1 evőkanál vegetta
1 gerezd fokhagyma
4 evőkanál étolaj
0.5 dl bor

Elkészítés

A felmelegített olajba betesszük az apróra
vágott vöröshagymát és az összepréselt
fokhagymát. Üvegesre pároljuk, majd
rátesszük az evőkanál fűszerpaprikát és
átpároljuk vele. Tetszés szerinti sót is tehetünk
hozzá. Hozzáadjuk a kockára vágott húsokat,
átforgatjuk egy kicsit, rátesszük a csipetnyi
borsot, a vegettát, a babérlevelet és
felengedjük bő vízzel annyira, hogy jól ellepje.
Addig főzzük, pároljuk, amíg a hús meg nem
puhul. Amikor majdnem kész, hozzáadjuk a
bort, a zöldbabot és a kis kockákra vágott
burgonyát. Annyi vízzel felengedjük, hogy
leves legyen és készre főzzük. Akkor van kész,
amikor a burgonya is megpuhul. Ha nem
tudunk bárányhúst vásárolni, másfajta hússal
is elkészíthetjük, nagyon finom. Aki szereti,
tehet bele tejfölt is.

ALMÁS MŰZLI RÉTES

Hozzávalók
1 csomag réteslap
60  dkg alma
8 evőkanál műzli
5 dkg mazsola
5 dkg darált dió
3 evőkanál méz
5 dkg vaj
1 tojás
1 citrom leve
1 mokkás kanál őrölt fahéj

Elkészítés
Nedves konyharuhára 3 réteslapot terítünk.
Ezeket olvasztott vajjal vékonyan megkenjük.
A szélére egy csíkban felkenjük a töltelék felét,
majd felcsavarjuk. A rétes rudat sütőlemezre
tesszük. A másik rudat ugyanígy elkészítjük. A
tetejüket megkenjük olvasztott vajjal és az
előmelegített sütőben pirosra sütjük. Míg forrón
felszeljük, de csak akkor szedjük ki lapáttal
óvatosan alányúlva, amikor már kihűlt.
                

Jó étvágyat!


