
 

 

2. SZÁM    OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ     2005. FEBRUÁR 

OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ  A Szeretet Lángja Gyülekezet kiadványa    

����OOIIKKOOSSZZ����  
AA  SSZZEERREETTEETT  LLÁÁNNGGJJAA  GGYYÜÜLLEEKKEEZZEETT  KKIIAADDVVÁÁNNYYAA  

  
  
  
  
  
  

 
A TARTALOMBÓL: 
 
BEKÖSZÖNTŐ 2 

GYÜLEKEZETI HÍREK 2 

GYÜLEKEZETI PROGRAMOK 2 

INTERJÚ LUCZA ÁRPÁDDAL ÉS GYÖNGYIVEL 3 

RECEPTEK 6 

GYERMEKSAROK 7 

DICSŐÍTŐ DALOK 8 

 



 

 

2. SZÁM      OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ     2005. FEBRUÁR 

OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ  A Szeretet Lángja Gyülekezet kiadványa                                                  Oldal: 2 

�Kovács Kálmán 

 

Beköszöntő 
 
Ez már a második számunk. Kibővült 
tartalommal és szerkesztőkkel jelenünk meg. 
Új a gyermek oldalunk, a recept oldalunk és a 
dicsőítő fejezetünk.  
Ebben a számban Lucza Árpád és Gyöngyi 
mutatkozik be. Sokat tanulhatunk hitükből, 
próbáikból és győzelmeikből. Olvasd el, mert a 
te épülésedre is mondták el az 
élettörténetüket!  
Szükségünk lenne egy lelkigondozói oldalra, 
ezért ha elhívást érzel arra, hogy konkrét 
szituációkban tanácsokat adjál, kérünk 
jelentkezz. Következő számunktól 
megpróbálunk imakéréseket is közölni, amit 
számonként aktualizálnánk. Jó lenne 
bizonyságokat is megjelentetni, hogy ezek 
olvasása is a növekedésünket szolgálja. 
Érdekel a véleményetek az újságról. 
Személyesen vagy az e-mail 
(kkovacs@batchcontrol.hu) címemre tudtok 
írni. Ha szeretnétek file-ban megkapni az 
újságot, akkor írjatok nekem és elküldöm a 
mail címetekre Word vagy PDF formátumban.  
 

 
Gyülekezeti hírek 
 

-2005.01.07-én Zima Veronikának Csenge 
nevű kislánya született. Isten áldja őket. 
 
-2004. December 12-én Pécelen 
gyülekezetünkből alámerítkezett Kantiné Edit 
és Ráczné Erzsike. Következő számunkban 
megpróbáljuk mindkettőjüket bemutatni.  
 

Gyülekezeti programok 
 

-Február 20-án 9:00-kor istentisztelet a 
gödöllői Művelődési Központban.  
Igehirdető: Szabó Sándor 
Alkalomvezető: Lucza Árpád 
Zima Csenge bemutatása 
 
-Február 26-án Női Konferencia az Agapé 
Gyülekezetben 
 
-Február 27-én 9:30-kor közös alkalom a 
Dózsa Művelődési Központban 
 
-Március 1-án, 18:00-kor Gay Gartner 
szolgálata a gyülekezetben 
 
-Március 6-án 9:00-kor istentisztelet a gödöllői 
Művelődési Központban.  
Igehirdető: Zarándi Attila,  
Alkalomvezető: Gódor Mihály 
 
Március 12-én Fekete Csaba házassága 
Békéscsabán- 
 
-Március 13-án 9:00-kor istentisztelet a 
gödöllői Művelődési Központban. Igehirdető: 
Bill ……. 
Alkalomvezető: Szabó Sándor 
 
-Március 20-án 9:00-kor istentisztelet a 
gödöllői Művelődési Központban.  
Igehirdető: Szabó Sándor 
Alkalomvezető: 
 
-Március 27-én 9:30-kor közös alkalom a 
Dózsa Művelődési Központban 
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Interjú Lucza Árpáddal és Gyöngyivel 
 
-Tudom, hogy Erdélyből érkeztetek 
Magyarországra. Mesélnétek az erdélyi 
gyermek és fiatal éveitekről? 
-(Árpád) Bihartól észak-keletre, Szilágysomlyó 
mellett egy románok és magyarok által 
vegyesen lakott kis községben születtem. A 
szüleim hívő emberek voltak, a helyi kicsiny 
pünkösdi gyülekezetbe jártak. Apám a 40-es 
években, anyám az 50-es években tért meg. 
Az 50-es években a helyi baptista 
gyülekezetben ébredés történt. Elkezdett 
közöttük a Szent Szellem munkálkodni, voltak, 
akik kaptak Szent Szellem keresztséget. 
Ezeket az embereket aztán kirúgták a baptista 
gyülekezetből, ők alapították a helyi pünkösdi 
közösséget. A gyülekezetben történt 
gyógyulások, prófétai kijelentések, 
ördögűzések már gyermekként mély 
benyomásokat tettek rám, tudtam, hogy Isten 
létezik. Középiskolás majd egyetemi éveim 
alatt elkerültem a szülői háztól.  
-Hol jártál egyetemre? 
-(Árpád) Brassóban. Itt jártam rendszertelenül 
a helyi román gyülekezetbe, de nem tértem 
meg. Állandóan elodáztam a megtérésemet, 
aztán 1972-ben egy válságos helyzetbe került 
az életem. Utolsó éves voltam az egyetemen. 
Tudtam, hogy az egyetem után elkerülök innét 
egy másik helyre dolgozni. Most még 
dönthetek Isten mellett, utána már nem biztos. 
Döntöttem Isten mellett, megtértem. 1972. 
április 26-án alámerítkeztem és május 2-án 
megtörtént a Szent Szellem bemerítésem is. 
Ezután elkezdtem Istennek szolgálni. Már 
akkor éreztem, hogy egy megújult pünkösdi 
látásban akarok részt venni, a 
hagyományosnál többre vágytam, ugyanis a 
brassói közösségben törvényesség uralkodott. 
A szocializmus alatt egyetem után minden 
végzős mérnököt államilag helyeztek el. 

Faipari mérnökként végeztem és volt 
elképzelésem egy nagyvárosról, ahol dolgozni 
szerettem volna. Egy minisztériumi bizottság 
elé kerültem és ott megkérdezték, hol 
szeretnék dolgozni? Megmondtam, mire 
közölték velem, hogy egy másik helyre, egy 
kisvárosba, Szamosújvárra kell mennem 
dolgozni. Közben előző este egy ismeretlen 
férfi megprófétálta nekem, hogy oda fogok 
kerülni, ahová nem gondoltam. Ott álltam a 
bizottság előtt, néztem magam elé és közben 
arra gondoltam, hogy beteljesedett a prófécia. 
Szamosújvárra, a Kolozsvártól 45 kilométerre 
fekvő magyarul beszélő örmény városba 
kerültem. Akkor még nem tudtam, hogy ott 
lakik a leendő feleségem. Friss megtértként az 
első szeretet tűzében mindenkinek 
bizonyságot tettem. Csodálkoztak, hogy 
hogyan lehetek mérnök létemre hívő ember, 
de látták, hogy milyen jól dolgozom és 
elfogadtak. Leendő anyósom is ott dolgozott és 
sokat beszélgettünk vele szellemi dolgokról. Ő 
említette, hogy van egy nem hívő lánya is, aki 
1974-ben a feleségem lett. 
-Gyöngyi, veled mi történt az Árpáddal való 
találkozásig? 
-(Gyöngyi) A nagypapám pünkösdi hívő ember 
volt, akinek az életén meglátszott a hite, a 
református nagymamám viszont nem értette 
ezt, és gyakran veszekedett a papával a hite 
miatt. Gyermekkoromban szerettem a 
református templomba járni, mert mindig 
kaptam valami édességet. A katolikus 
templomban pedig szentjánoskenyeret kaptam 
(apám családja ugyanis katolikus volt). Ha 
bajban voltam, mindig imádkoztam, de nem 
voltam megtérve. Aztán 1972-ben édesanyám 
megtért.  
-Hol tért meg az édesanyád? 
-(Gyöngyi) A helyi pünkösdi gyülekezetben. 
Nagypapi nagyon örült, hogy anyu megtért. 
Ezután anyut elkísértem a gyülekezetbe. 
Féltem egy kicsit, hogy mit fognak szólni az 
emberek. A gyülekezetben odajött hozzám egy 
próféta, aki sok mindent mondott rólam. Az Úr 
szeret engem, ha megtérek szerencsés leszek, 
az Úr ismeri a jövőmet. Ezután volt egy álmom, 
amiben egy padon ültem, volt a közelben egy 
kosár, amit egy idős férfi letakart és jött egy 
fiatalember, aki beszélt hozzám és azt mondta, 
hogy nem szabad megnéznem, mi van a 
kosárban. Elmondtam anyunak. Aztán a 
következő álmomban ismét jött a fiatalember. 
Ismét elmondtam anyunak, amire ő azt mondta 
nekem, hogy ez a fiatalember lesz a férjem. A 
hétvégén ismét elkísértem anyut a 
gyülekezetbe, mert mondta, hogy a pünkösdi 
egyház egyik vezetője fog prédikálni. 
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Elmentem vele és tetszett a prédikáció, sokkal 
jobb volt, mint amit eddig hallottam. A 
rákövetkező héten szólt anyu, hogy beszegte 
egy munkahelyi fiatalembernek a függönyét, 
aki a héten el fog jönni érte, adjam oda neki. 
Megjött a fiatalember, ránéztem és nem bírtam 
megszólalni. Gyorsan odaadtam neki a 
függönyt és miután elment, elkezdtem sírni. 
Hazajött anyu, mondtam neki, hogy itt volt a 
férjem. Nagyot nézett. Azt mondta, ez is hivő, 
majd beszélek vele. Elkezdtünk Árpáddal 
találkozgatni, beszélgettünk, volt közös 
témánk, majd 1974-ben összeházasodtunk.  
-Gyöngyi, hogyan tértél meg? 
-(Gyöngyi) Nagypapával sokat beszélgettünk a 
hitről, a megtérésről. Aztán egyszer egy 
családi imádkozás alatt megtértem, majd utána 
megkaptam a Szent Szellem keresztséget is. 
Mindenki csodálkozott, hogy alámerítésem 
előtt kaptam Szent Szellem keresztséget. A 
pásztor nem akart alámeríteni, mert nem 
régóta jártam a gyülekezetbe. Mondtam neki, 
hogy Isten bizonyságot tett rólam, merítsen be. 
Aztán mégis megtörtént az esemény. Ezután 
házasodtunk össze. 
-Hogyan kezdődött a közös életetek? 
-(Gyöngyi) Szamosújváron kezdtük a közös 
életünket, itt laktunk. Kolozsvárra szerettünk 
volna költözni, ezért befizettünk ott egy 
négyszobás lakásba. Az Úr kijelentést adott 
nekünk a kolozsvári költözésről.  
-(Árpád) Közben kaptam a munkahelyemtől 
egy szamosújvári négyszobás lakást, 
miközben Kolozsvárra akartunk költözni. 
Akkoriban ilyen lakásokat csak a pártvezetők 
kaptak, de a cégemnél, ahol megbecsültek, 
kijártak nekem is egyet. Szerettek a főnökein 
velem dolgozni. Tudták, hogy hívő vagyok, 
ezért nem veszélyeztetem a pozícióikat. Az 
igazgató amikor megtudta a kolozsvári 
költözési szándékunkat, nem akart elengedni. 
Azt mondta az igazgató, hogy amíg ő ennél a 
cégnél van, én nem mehetek el. Közben Isten 
szólt nekünk, hogy utat nyitott Kolozsvárra. 
Aztán az egyik területi igazgató utasított az 
igazgatómat, hogy engedjen el. 1977-ben 
költöztünk el. Nekem már volt állásom egy 
tervező intézetnél, amit pályázat útján nyertem. 
Megígérték, hogy a feleségem is dolgozhat 
ennél a cégnél. Amikor kiderült, hogy hívő 
vagyok, már nem akarták a feleségemet 
felvenni. Elhatároztam, hogy dűlőre viszem a 
dolgot. Bejelentkeztem a cég bukaresti 
vezérigazgatójához. Ha ő azt mondja, hogy a 
feleségem is itt dolgozhat, akkor maradok, ha 
nem, akkor otthagyom a céget. Ez 1977 őszén 
történt. Bukarestben odakerültem a 
vezérigazgató elő, rám nézett és azt mondta: 

“Halottam, hogy szektás vagy”. Naivan 
ránéztem és azt válaszoltam neki, hogy az 
államilag elismert pünkösdi egyház tagja 
vagyok. “Miféle ez az egyház?” -kérdezte az 
igazgató. “A kereszténység egyik ága” – 
válaszoltam. “Merre irányul?” -kérdezte ő. 
“Felfelé” -válaszoltam. “Látom, hogy a szemed 
csillog. Intelligens vagy. Prédikálsz is?” -
kérdezte tőlem. “Még nem vagyok elég idős 
hozzá”-válaszoltam. “Menj, végezd a 
dolgodat!” -küldött el. Nemsokára szóltak, 
felvették a feleségemet.  
-Miért és hogyan jöttetek el Romániából? 
-(Gyöngyi) A forradalom után megszűntek az 
állami tervező intézetek. Fél évig munkanélküli 
voltam. A gyerekek helyzete nehéz volt. 
Bántották őket, amiért magyarok voltak. A 
buszon utaztak és amikor egyik osztálytársuk 
megszólalt magyarul, megpofozták. Otthon 
sírva mondták el ezeket a dolgokat. 
Imádkoztunk, kerestük Istent. Közben 
Isaszegről látogatták a kolozsvári 
gyülekezetünket a testvérek. Hívtak bennünket 
Magyarországra. Azt válaszoltam nekik, 
hogyha nem lesz munkahelyem és nem érzem 
jól magam a gyülekezetben, akkor elmegyünk.  
-Milyen gyülekezetbe jártatok Kolozsváron? 
-(Árpád) Kolozsvárra költözésünk után 
kerestünk gyülekezetet. Több, román és 
magyar gyülekezet működött itt. Meglátogattuk 
a kicsi magyar gyülekezetet. Örültek nekünk és 
itt maradtunk. 1978-ban tagok lettünk. 1-2 év 
múlva presbiter majd 1986-ban a gyülekezet 
vezetője lettem. Az előző pásztor a gyülekezeti 
ház építése közben meghalt. 
Kötelességemnek éreztem a gyülekezet 
vezetését elvállalni, de már akkor látszottak, 
hogy nézeteink nem egyeznek mindegyik 
vezető nézetével. Az építkezés befejezéséig 
elvállaltam a pásztori szolgálatot. Közben a 
gyülekezet elkezdett növekedni, elkezdtek az 
értelmiségiek megtérni. Nem mondhattam le. 
Nehéz évek voltak, a család rovására 
szolgáltam, állandóak voltak a feszültségek. 
Éreztem, hogyan kell vezetni a gyülekezetet. A 
konfliktus a tradicionális vezetőkkel azonban 
eljött. Két helyzetben ütköztünk meg. Az egyik 
az úrvacsora osztásával egybekötött lábmosás 
gyakorlata volt. Éreztem, hogy ez a kettő nem 
tartozik össze. Gátolja az emberek megtérését, 
mert tiszta szívvel nem tudom megmagyarázni, 
miért tesszük. Nem taníthattam olyant, amit 
nem hittem. Úrvacsoraosztáskor kiosztottam 
az úrvacsorát, egy másik vezető pedig beszélt 
a lábmosás szükségességéről. Az Ige nem 
mondja azt, hogy ezt így kell gyakorolni, ők 
pedig összekötötték a kettőt. Tudtam, hogy 
sokáig ezt nem lehet így csinálni. Az volt az 
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egyetlen érvük, hogy a román gyülekezetben is 
így úrvacsoráznak. A dicsőítés volt a másik 
dolog. 1990. júniusában Budapesten, a 
Kertészeti Egyetemen voltam az ifivezetőnkkel 
együtt egy dicsőitő konferencián. Az “Élet 
sebeinek a gyógyulása“ volt a címe. Itt 
találkoztunk először olyan dicsőítéssel, amiben 
a hívők aktívan részt vettek. Hazamentünk. 
Meg akartuk valósítani a látottakat. Korábban a 
dicsőítésünk olyan volt, hogy a dicsőítők 
kiálltak, énekeltek, a gyülekezet ülve némán 
meghallgatta, majd pedig megdicsérte a 
csoportot. Létrejött egy tini dicsőítő csoport. 
Nagyon nagy kenet volt rajtuk. Isten 
megérintett bennünket, viszont voltak olyanok, 
akikkel semmi sem történt. A gyülekezet 
megosztottá vált. Az emberek 15 százalékával 
semmi sem történt a dicsőítés alatt, viszont ők 
voltak a vezető családok tagjai, Jöttek a 
családban az anyagi problémák. Éreztük, hogy 
ez így nem mehet tovább. 
-(Gyöngyi) 1993-ban jöttünk át. Előtte 
imádkoztam Istenhez. Istenem, ha beteljesíted 
a kéréseimet, átjövök Magyarországra. Kértem 
tőle saját lakást, munkahelyet, a lányoknak 
megfelelő iskolát, apukám kapja meg a 
nyugdíját Magyarországon is. Kértem, hogy a 
lakásunkat istenfélő emberek vegyék meg és 
mivel az infláció nagyon magas volt 
Romániában, napról-napra romlott a pénzünk, 
hogy dollárban fizessenek. Kaptunk befogadó 
nyilatkozatot egy magyarországi testvérünktől, 
aki azt mondta, nem hiszi, hogy együtt 
teljesülnek a feltételeink. Aztán kaptunk 
kivándorlási engedélyt, amivel minden 
ingóságunkat vihettük Magyarországra. 
Megkaptuk a letelepedési engedélyt, 
elmentünk munkát keresni. Kolozsvárról 
indultunk, egész éjjel vezettünk. Reggel a 
Fiumei utcában parkoltunk le. Itt összefutottunk 
egy hívő testvérnőnkkel, aki a 
Gyermekvédelmi Központnál dolgozott. 
Elmondtam, hogy miért jöttünk. Azt mondta, 
hogy van náluk szabad álláshely, de nem hiszi, 
hogy erdélyieket felvesznek oda. Visszajött 
velünk a főnökéhez, aki miután beszélt velem, 
megkérdezte tőlem, mikor tudom a munkámat 
elkezdeni. Árpi is talált munkát magának. 
Apukám nyugdíját is el tudtuk intézni. A 
lányoknak találtunk iskolát Pécelen. Ez is OK 
volt. Mindez 2 napon belül történt. Vissza volt 
még a lakások ügye. Beszéltünk az isaszegi 
testvéreinkkel, azt mondták, hogy a házak 
Isaszegen körülbelül 3.5 millió forinttól 
kezdődnek. Nekünk összesen hárommillió 
forintunk volt. Lakást kerestünk Isaszegen. 
Végigjártuk a várost, de egyetlenegy megfelelő 
lakást sem találtunk. Már elbúcsúztunk attól a 

testvértől, aki segített nekünk, amikor az 
önkormányzat előtt észrevettünk egy hirdetést 
egy eladó házról a Templom utca 53-ban. 
Odamentünk és becsöngettünk. Egy néni 
nyitott ajtót. Kiderült, hogy a hirdetést most 
tette ki egyik rokona, aki nemrég ment el tőle. 
A ház kétszobás volt, kicsinek tűnt, nem 
tetszett. Volt egy álmom. Valakivel egy ház 
udvarán voltam. A ház végében a 
konyhakertben krumplit ültettek és a krumpli ki 
volt virágozva. Kértem a nénit, mutassa meg a 
ház hátsó részét is. Ott volt a kivirágzott 
krumpliföld. Szóltam Árpádnak, hogy 
megvesszük a házat. Végül 2 millió forintban 
egyeztünk meg, gyorsan kifizettük a foglalót és 
már csak a romániai lakásokat kellett eladni. A 
romániai lakásunkat 2 görög katolikus apáca 
kereste fel. Tetszett nekik, elmondták, hogy 
megveszik, csak a római rendfőnöküktől kell 
pénzt kérni rá. Megígérték, hogy hétvégéig 
hozzák a pénzt, addig intézzem el az 
átíratással kapcsolatos összes ügyet. 
Elintéztem mindent, de egész hétvégén senki 
sem telefonált, közben augusztus végéig el 
kellett hagynunk Romániát. Aztán hétfőn 
telefonáltak, szóltak, hogy nem tudtak pénzt 
váltani, nem lenne-e gond, ha dollárban 
fizetnének. Mondtam nekik, hogy ez a legjobb 
nekünk, aztán a mama házát is ugyanígy adtuk 
el.  
-Hogyan kerültetek a gödöllői Szeretet Lángja 
Gyülekezetbe? 
-(Árpád) Hálásak vagyunk az isaszegieknek a 
befogadásért. Elkezdtünk járni a gyülekezetbe 
és rájöttünk, hogy nem erre vágytunk. Nehéz 
helyzetben voltunk, mert szerettük ezeket az 
embereket. Kevés volt a víz, ezért 
szombatonként elkezdtünk járni a HIT 
gyülekezetbe. Ami itt hiányzott azt megkaptuk 
ott. Ott erőteljes volt az igehirdetés a dicsőítés. 
Ha meghallom azokat a régi dalokat, ma is 
összeszorul a szívem. Jól éreztük magunkat 
Isten jelenlétében. A lányaink eldöntötték, hogy 
a HIT-ben lesznek tagok. Elengedtük őket. 
Ismerték a programokat és a különleges 
alkalmakra bennünket is elhívtak. Először a 
Folyondár utcába, majd a BS-be jártunk. 
-Vezető lettél Isaszegen? 
-(Árpád) Presbiter féle, de jövevény voltam 
közöttük és nem akartam erőltetni a látásomat. 
Kétszer akartam átmenni a HIT-be, de Isten 
mindkétszer megakadályozott benne. 1999-
ben aztán egy vasárnap délután Albert 
Jánosék hívására elmentünk Pécelre. Tetszett, 
amit ott láttunk. Elkezdtünk délelőtt Isaszegre, 
délután Pécelre járni. 1998-ban szakadt a HIT. 
A lányaink nem jártak sehová sem. Eljöttek 
velünk és ottmaradtak Pécelen. Augusztusban 
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aztán kihirdette D. Nagy Tamás, hogy ezentúl 
csak délelőtti alkalom lesz Pécelen. Három 
hónap után Pécel mellett döntöttünk. 2000. 
januárjában elköszöntünk Isaszegről. Pécelen 
fél évig kellett gyülekezetbe járni valakinek, 
hogy tag lehessen. Odamentünk januárban, 
februárban felvettek bennünket a tagok közé. 
2000. szeptemberében kiküldtek bennünket 
Gödöllőre. Azóta járunk oda.  
-Merre vezet benneteket Isten? 
-(Árpád) Isten mutatja nekem Romániát. 
Miután eljöttünk Kolozsvárról, a haladó 
testvérek eljöttek a gyülekezetből és 
alapítottak egy új gyülekezetet. Isten szívünkre 
helyezte, hogy támogassuk őket imával és 
látással. Egy ottani fiatal vezető a Frontvonal 
tanító képzőjébe jár, mások az evangélista 
képzőbe jelentkeztek. Kéthavonta egyszer 
meglátogatjuk őket és szolgálunk. Mást nem 
látunk tisztán. Kolozsvár 1/3 része magyar. 
Egyetemi város. Kulturális, földrajzi, gazdasági 
központ. Az itteni kicsi gyülekezet, ahogy 
Süveges Imre testvérrel erről beszéltem egy 
erdélyi misszió központja lehet.  
-Hogyan érzitek magatokat Gödöllőn? 
-(Gyöngyi) Amikor a lányok a HIT-be jártak, 
nálunk volt a gödöllői HIT házicsoportja. Sokat 
imádkoztunk Gödöllőért. Mikor megalakult a 
Szeretet Lángja Gyülekezet, tudtuk, hogy az 
Úr már évekkel korábban megígérte az erős 
pünkösdi gyülekezetet. Hisszük, hogy a 
missziós magokból egy erős gyülekezet nő ki. 
-(Árpád) Bennem van, hogy Isten a minőségre 
figyelmeztet. Hangsúlyt kell fektetnünk rá. 
Legyen friss, illatos a kenyerünk, mert aki 
megérzi ezt, az vásárol magának kenyeret. 
Állandóan kell az illatos kenyérért imádkozni. A 
finom kenyér kell az embereknek. 
 
Köszönöm a beszélgetést 
 
 

� Vinczéné Marika 

 
Receptek 
 
SAJTOS CSIRKEMELL FALATOK 
 
Hozzávalók: 2 db kicsontozott csirkemell, 15 
dkg trappista sajt, 10 dkg zsemlemorzsa, 2 db 
tojás, 5 evőkanál liszt, ízlés szerint só, fél fej 
vöröshagyma, olaj a sütéshez. 
Elkészítés: A tojásokat felütöm és 
belereszelem a fél fej vöröshagymát, teszek 
bele egy kis sót. A csirkemelleket szép 
egyforma, lehetőleg kerek szeletekre vágom, 
majd egy kicsit megsózom. A 10 dkg 
zsemlemorzsába belereszelem a 10 dkg sajtot, 
és összekeverem őket. Felverem habosra a 
tojásos hagymát, a szeletelt csirkemelleket 
beleforgatom a lisztbe, majd a tojásos 
hagymába, ezután a sajtos zsemlemorzsába 
és a felforrósított olajban rózsaszínűre sütöm. 
Kiszedés után még forrón rászórom a tetejére 
a megmaradt sajtot. Krumplipüré illik hozzá.  
 
NARANCSOS SÁRGARÉPA SALÁTA 
 
Hozzávalók: 3 db narancs, 3 db nagy 
sárgarépa, 1 csomag mazsola, 1 fürt szőlő, fél 
fej vöröshagyma, 1 nagy csokor petrezselyem 
zöld, 1 db zöld paprika, 4 evőkanál olaj, 1 
evőkanál mustár, 1 mokkáskanál őrölt 
gyömbérpor, 1 kávéskanál cukor, késhegynyi 
bors, só, 2dl tejföl. 
A sárgarépát felkockázva félpuhára pároljuk, 
majd hagyjuk kihülni. A mazsolát egy kicsit, 
annyira hogy megduzzadjon, felfőzzük. A 
hagymát sajtreszelőn lereszeljük és 1 db 
narancshéját belereszelünk. A narancsokat 
meghámozzuk és felkockázzuk. A reszelt 
narancsos hagymába beleteszünk 4 evőkanál 
olajat, 1 evőkanál mustárt, 1 mokkáskanál őrölt 
gyömbérport, késhegynyi borsot, sót. Jól 
összekeverjük, majd beleforgatjuk a felvagdalt 
zöldpetrezselymet, a kihűlt mazsolát, a kihűlt 
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sárgarépa kockákat, végül óvatosan a narancs 
kockákat. Az egészet leöntjük 2 dl tejföllel, egy 
kicsit megrázzuk, hogy a tejföl lesüllyedjen. 
Végül a tetejét karikákra vágott zöld paprikával 
díszítjük.  
  
TÖLTÖTT CSIRKE LEVES 
 
Hozzávalók a leveshez: 1 egész bontott és 
előhűtött csirke, ízlés szerinti zöldségek, pl. 2 
db sárgarépa, 2 db fehérrépa, fél fej 
zellergumó, fél fel karalábé, 2-3 rózsa karfiol, 
negyed fej káposzta, 1 fej vöröshagyma, 1 
gerezd fokhagyma, pár szem egész bors, 2 db 
burgonya, só, ízlés szerint vegeta, pici őrölt 
piros paprika, pici piros arany vagy egy egész 
friss zöld paprika.  
Hozzávalók a töltelékhez: 1 db zsemle, 3 db 
tojás, 20 dkg párolt vagdalt gomba, kb. 2 
evőkanál leforrázott puffasztott rizs, csipetnyi 
őrölt fehér bors, 1 kávéskanál ételízesítő, 
csipetnyi só, fél csomag frisspetrezselyem 
zöld, 1 szelet bacon szalonna.  
Elkészítés: Annyi vizet teszünk fel egy 
fazékba, hogy a megtöltött csirkét ellepje. 
Amíg felforr a víz, megtöltjük a csirkét a 
töltelékkel, amit a következőképpen készítünk 
el. A zsemlét előre beáztatjuk vízbe, amikor 
megduzzadt, kicsavarjuk belőle a vizet, 
hozzáadjuk az előre feltört tojásokat, a párolt 
gombát, a puffasztott rizst, a csipetnyi 
fehérborsot, az apróra vágott petrezselyem 
zöldet, belevagdaljuk a bacon szalonnát, 
ízesítjük vegetával, sóval. A csirke bőrét 
óvatosan felszedjük és az összekevert 
masszából a megmosott és törlőruhával 
kitörölgetett csirke hasába töltünk úgy, hogy a 
bőre alá is jusson belőle. Összevarrjuk a 
nyílásokat és a két lábát is összekötjük egy 
erős cérnával. Lemossuk róla a maszatos 
keveréket és a lábánál fogva beleengedjük a 
forrásban levő vízbe. Így nem lesz zavaros a 
leves. Ezután belerakjuk a megmosott és 
megtisztított zöldségeket, felforraljuk a levest, 
beízesítjük az ízesítőkkel és takarék lángon 40 
percig forraljuk. Utána a csirkét a lábánál fogva 
egy másik erős kiemelős kanállal a hasa alá 
nyúlva egy kivajazott tepsibe vagy tűzálló 
edénybe emeljük, kenünk rá egy pici majonézt 
megszórjuk szárnyas ízesítővel vagy 
vegetával, meglocsoljuk egy kevés olajjal és a 
sütőben szép pirosra sütjük. Olajban sült 
krumpli illik hozzá. A megmaradt leveshez 
főzzünk cérnametéltet vagy kocka tésztát. 
 
 Jó étvágyat! 
Ha ízlik, adj hálát az Úr Jézusnak. 
 

� Babarczi József és Edit 
 
Gyermeksarok   

 
MIKOR NEM IS GONDOLTAD, HOGY LÁTLAK 
 
A következő gondolatokat egy gyermek írta le. 
Minden szülőnek legalább egyszer el kellene 
olvasnia, hiszen a gyermekben nem az marad 
meg elsősorban, amit mondunk nekik, hanem 
amit teszünk.  
 
“Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, 
megetettél egy kóbor cicát. Ebből 
megtanultam, hogy szép dolog, ha 
gondoskodunk az állatokról.  
Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, a kedvenc 
sütimet készítetted el. Megértettem, hogy az 
életben apró dolgok is válhatnak különleges 
ajándékká.  
Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, éppen 
imádkoztál. Ebből megtudtam, hogy van Isten 
akivel bármikor beszélhetek, és megtanultam, 
hogy bízzak benne.  
Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, ebédet 
főztél, és elvitted egy beteg ismerősünknek. 
Ebből megtanultam, hogy egymásról 
gondoskodnunk kell.  
Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, idődet és 
pénzedet olyan emberekre szántad, akik 
rászorulnak. Megértettem, hogy akiknek 
többjük van, adniuk kell sajátjukból azoknak, 
akiknek kevesebbjük van.  
Mikor nem is gondoltad, hogy észreveszem, 
jóéjt puszit adtál. Ebből megéreztem, hogy 
biztonságban vagyok és szeretsz engem.  
Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, könnyek 
szöktek a szemedbe. Megértettem, hogy az 
életben érhetnek fájdalmas dolgok is, és nem 
baj, ha ilyenkor sír az ember.  
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Mikor nem is gondoltad, hogy látom, hogyan 
gondoskodsz rólunk, elhatároztam, hogy én is 
megpróbálom a tőlem telhető legjobbat adni.  
Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, mindvégig 
láttalak. Szerettem volna így szólni: 
Köszönöm, hogy láthattam mindazt, amiről te 
nem is gondoltad, hogy látom!” 
 

Mi, szülők, nagyszülők, barátok, még ha 

nem is gondoljuk, mindannyian hatással 

vagyunk a gyermekek életére.  
 
�Kovács Judit 

 
Dicsőítő dalok 
 
IRGALMAD TENGERÉBEN 
 

Cm, Ab2 ,Ab ,Eb / B, B, Cm, Ab2, Ab, Eb / B, B 
 
   Eb                            Eb              Ab maj7           Ab 
Irgalmad tengerében elmélyülök, Uram. 
       Eb                           Eb           Ab/C                 B/D    Eb 
Kegyelmed tartja létem, mindenem Tőled van! 
 
        Ab       Cm7  Fm7    Eb/G  Ab  
Hozzád jövök, jelen- léted átjár. 
Ab          Cm   Fm7        Eb/G  Ab   Bsus4  B 
Várok rád, szívem nyitva áll! 
 
                 Cm,Ab                          Eb / B, B 
Hová mennék? Kihez futnék? 
      Gm7    Cm         Fm7                 B     Gm7 
E világon nincsen számomra hely! 
              Cm,Ab                          Eb / B, B 
Hová mennék? Kihez futnék? 
        Gm7            Cm  Fm7                                 Gsus4 G 
Hisz két karod vár reám, ez nekem elég! 
 
                Cm,Ab                          Eb / B, B 
Hová mennék? Kihez futnék? 
      Gm7           Cm         Fm7                                  B Gm7 
Hisz nélküled sivár az élet, semmit sem ér! 
                 Cm,Ab                    Eb / B, B 
Hová mennék? Kihez futnék? 
       Gm7             Cm  Fm7                                 Gsus4 G 
Hisz két karod vár reám, ez nekem elég! 
 
                Cm,Ab                    Eb / B, B 
Hová mennék? Kihez futnék? 
       Gm7             Cm  Fm7                                 Gsus4 G 
Hisz két karod vár reám, ez nekem elég! 

 
Cm,Ab,Eb/B,B, Gm7 
Cm,Fm7,Eb/B,B, Gm7 
Cm,Ab,Eb/B,B, Gm7 
Cm,Fm7,Gsus4,G 
 
NEM VOLT REMÉNYEM 
 

A 
Nem volt reményem és nem volt barátom 
A 
Egyedül voltam itt a világon 
E                                D                    F#m,E 
Nem ismertem Őt, de közel jött hozzám 
A 
Új reményt adott és átformált engem, 
A 
Ami volt elmúlt, új ember lettem 
E                         D                    F#m,E 
Drága Szellemét küldte el hozzám! 
 
Ref:  
A                           E 
Megtalált az Úr és elhívott engem, 
G                           D 
Mindenem Övé, a gyermeke lettem,  
A                           E                                D,E 
Megtalált az Úr és elmúlt minden félelmem. 
A                           E 
Megtalált az Úr és viszem a jó hírt,  
G                           D 
Jézus ma is él és nevemen szólít,  
A                           E                                D 
Megtalált az Úr és elmúlt minden félelmem,  
E                           A 
Jézus él a szívemben! 
 
A 
Megtalált az Úr,  
E 
megtalált az Úr, 
G 
megtalált az Úr, 
D               E 
Jézus él a szívemben! 
 


