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����Kovács Kálmán – Beköszöntő

A nyár a pihenés időszaka, a kikapcsolódásé.
Olyan világkorszakban élünk, amikor
felgyorsultak az események, Jézus Krisztus
visszajövetele egyre közelebb van. Jézus az
utolsó idők társadalmát úgy jellemzi, hogy
gonosz, meghidegül benne a szeretet és az
evangéliumot mindenkinek hirdetik.
Mivel  pedig  megsokasodik  a  gonoszság,  a
szeretet sokakban meghidegül. 
De aki mindvégig kitart, az üdvözül.
Isten  országának  ezt  az  evangéliumát  pedig
hirdetik  majd  az  egész  világon,  bizonyságul
minden  népnek;  és  akkor  jön  el  a  vég.  Mt.
24,12-14
Szinte  azonnal  minden  fontosabb  eseményről
tudomást  szerzünk,  ami  a  Földön  történik.
Lerövidültek  a  távolságok,  24  óra  alatt  a  Föld
bármelyik pontjából eljutunk a másikba. Ebben a
felgyorsult  világban  mi  is  sokkal  gyorsabban
élünk,  mint  az  előttünk  levő  generációk.  De  a
pörgés  mellett  természetesen  szükségünk  van
kikapcsolódásra,  de  ne  felejtsétek  el,  hogy  a
kikapcsolódás  nem  azt  jelenti,  hogy  a
szabadságunk  alatt  mindent  kikapcsolunk
magunkból.  Úgy  vagyunk  teremtve,  hogy
naponta  szükségünk  van  az  Istennel  való
beszélgetésre.  A  lelkünk  naponta  éhezik  és
szomjúhozik   a  fizikai  testünkhöz  hasonlóan.
Ahogy a pihenésünk alatt nem hanyagoljuk el a
fizikai testünket, úgy a lelkünkkel se tegyük ezt!
Lelkünk  éhségét  egyedül  Isten  Igéje,  szomját
pedig a Szent Szellem jelenléte tudja csillapítani.
Ebben  a  számunkban  írunk  az  intelligens
tervezésről, amit már a világ is egyre komolyabb
vesz és az USA-ban és Angliában már a világi
iskolákban  is  az  evolucionista  szemlélet
alternatívájaként szándékoznak tanítani. Pál Pál
az  evangelizálás  alapelveire  tanít  bennünket,
Zima  Veronika  riportjában  bemutatkozik
Rotmayer  Barnabás és  Angéla,  Rácz Anita az
ifiről  ír  és  Pál  Anikó  egy  év  végéig  tartó
rejtvénypályázatra  hívja  a  gyermekeket  és  a
felnőtteket egyaránt.

���� Intelligens tervezés
Részletek  Balavány  György  akadémikus
gondolataiból

A  közvélekedéssel  ellentétben  az  Intelligens
Tervezés (ID) nem egyházi, hanem tudományos
mozgalom.  Világszerte  egyre  határozottabb
azoknak  a  kutatóknak  hangja,  akik  a
makroevolúció  bizonyítékainak  felülvizsgálatát
szorgalmazzák.  A tudósok  egy része  úgy véli,
hogy  a  darwini  világkép  nem  alkalmas  az

élővilág leírására és tudományos szemléletmód
váltást  (paradigmaváltást)  sürgetnek.
A  Pennsylvania  Egyetem  biokémikusának,
Michael  Behe-nek  Darwin  fekete  doboza  című
munkája,  Amerikában  a  tudományos  könyvek
toplistáján szerepel. Az alapgondolat és az ezzel
kapcsolatos vita Szókratészig és Platónig nyúlik
vissza,  s  a  történelem  során  újra  és  újra
felbukkan.  A  viktoriánus  korból  származik  a
sokat idézett felvetés, miszerint ha találunk egy
órát,  s  megvizsgáljuk  a  működését,  arra  kell
következtetnünk,  hogy  az  egy  ügyes  alkotó
műve;  a  világ  pedig  sokkal  bonyolultabb
szerkezet,  mint  egy  óra.  David  Hume  később
előállt  egy  filozófiai  vitairattal,  majd  Darwin
megírta  a  paradigmaváltást  jelentő  A  fajok
eredete című könyvét, és az értelmes tervezés
rövidesen elvesztette támogatottságát. Azonban
a  XIX.  század  elején  itt-ott  mégis  felbukkant,
aztán  ismét  újjáéledt,  méghozzá  1953-ban  a
biokémia  területén,  mikor  Watson  és  Crick
fölfedezte  a  DNS-t.  Crick  meggyőződéses
materialista,  s  õ  ismerte  fel,  hogy a  DNS-ben
rejlik  egy kód.  Ahol  pedig  kód  van,  ott  létezik
nyelv is vagy valamiféle információ. Felmerült a
kérdés:  honnan  ered  az  információ?
A hatvanas  években  Crick  írt  egy  materialista
cikket,  miszerint  a  földi  élet  csírája  egy távoli
galaxisról került ide. Ezzel persze nem válaszolt
meg  semmit,  viszont  beismerte:  számára  is
képtelenség, hogy az élet az általa feltételezett
négymilliárd  év  alatt  létrejöhetett  a  földön.
Polányi  Mihály az  elsők  közt  fogalmazta  meg,
hogy  egy  gépet  nem  lehet  fizikai  és  kémiai
képletekre egyszerűsíteni, mert ezzel még nem
magyarázzuk  meg  a  működését.  Ha  valaki  el
akar  készíteni  egy  tésztagyártó  masinát,  azt
azért teszi, hogy egy tésztalapból tésztacsíkokat
állítson elő. Elképzel egy gépet, amellyel el lehet
végezni  a  munkát,  majd  megtervezi  a
részleteket, és odaadja a tervet egy mérnöknek,
aki  kidolgozza,  miként  kell  legyártani  a
szerkezetet.  Aztán  kell  egy  gyár,  ahol  az
emberek  megértik  a  feladatot,  a  különböző
részeket  elkészítik  és  összerakják.  A folyamat
minden állomásán szükséges az intelligencia és
a továbbadott információ. Polányi rájött, hogy az
élő  szervezetekben  apró  molekuláris  gépek
dolgoznak,  s  híres  cikkében  megfogalmazta,
hogy  az  élet  több,  mint  kémia  és  fizika.  Az
olvasóra  hagyta  az  ebből  levonható
következtetést.  Néhány  évvel  később  sok
kémikus  és  biológus  indult  el  ezen  az  úton.
Az  evolucionista  nézet  szerint  az  élet
létrejöttéhez  csak  anyagra,  energiára  és  időre
van  szükség.  Ezzel  kapcsolatban  1953-ben
történt  Urey  és  Miller  híres  kísérlete:  a
feltételezett  ősi  körülményeket  modellezve
képesek  voltak  egy  aminosavat  előállítani.  Ez



7. SZÁM   ���������OIKOSZOIKOSZOIKOSZOIKOSZOIKOSZOIKOSZOIKOSZOIKOSZ���������                2006. JÚLIUS

���������OIKOSZOIKOSZOIKOSZOIKOSZOIKOSZOIKOSZOIKOSZOIKOSZ��������� A Szeretet Lángja Gyülekezet kiadványa                                                  Oldal: 3

olyan  szenzáció  volt,  hogy  minden  újság
címlapon  hozta.  A tudósok  azt  mondták:  már
majdnem  tudják,  hogyan  kell  életet  létrehozni.
Most, ötven évvel később teljesen világos, hogy
ez tévedés volt. Az 1970-es évek elején Charles
Thaxton  biokémikus  egy  geokémikus
kollégájával együtt  közreadta a kémiai evolúció
kritikai  elemzését.  A  kémiai  evolúció
vezérgondolata, hogy élettelen kémiai elemekből
létrejöhet  az  élet  egyszerű  formája,  s  ebből
lépésenként megvalósulhat a darwini koncepció,
Thaxton szerint erre nagyon kicsi az esély.  Ha
egy órát mozsárban összetörünk, s a darabokat
egy dobozban rázzuk a végtelenségig, nem fog
működő  órává  összeállni.  A  könyv  utolsó
fejezetében  azt  állították,  kellett  lennie  egy
intelligenciának,  amely  közbeavatkozott.  Ők
használták először az Intelligens Tervezés, azaz
az értelmes tervezés kifejezést. 
A mai  napig  egyetlen  publikáció  sem  szolgált
perdöntő  tudományos  cáfolattal  Thaxtonnal
szemben. S ha már az evolucionista érvelésnél
tartunk:  a  nyolcvanas  évek  elején  Philipp
Johnson,  a  Barclay  Egyetem  jogászdoktora,  a
retorika  és  a  vitaelmélet  professzora  elolvasta
Richard Dowkins Vak órásmester című könyvét,
amely a legjobban megírt evolúciót népszerűsítő
könyv.  Aztán  elolvasott  egy  másikat  is,  ezt
Michael  Danton,  egy  molekuláris  biológiával
foglalkozó  ausztrál  tudós  írta  Evolúció:  egy
elmélet  válságban  címmel.  Danton  egyébként
nem vallásos ember. Johnson azt mondta: tudós
nem  vagyok,  de  ügyvéd  igen,  és  meg  tudom
állapítani,  ha  valaki  rosszul  érvel.  Õ is  írt  egy
könyvet,  ami  egy  csapásra  bestseller  lett.  A
címe:  Darwin  on  trial  (Darwin  pere  -  B.  Gy.).
Ízekre  szedte  a  tudományos  darwinizmus
érvrendszerét.  Johnsont  tekintik  a  modern
intelligens  tervezés  mozgalom  atyjának,  az  õ
hatására írta meg Behe az előbb említett művét.
Az  ID  azoknak  a  természetben  előforduló
sémáknak  a  tanulmányozásával  foglalkozik,
amelyek  leginkább  egy  intelligencia
közreműködésével  magyarázhatók.  Nem
paratudomány,  és  nem is  feltétlenül  származik
vallásos meggyőződésből. Mindössze azt állítja,
hogy a  rendelkezésre  álló  tudományos  adatok
ebbe az irányba mutatnak. S itt megáll, mert ez
a határ, ahol át kell adnia a szót a filozófiának
vagy  a  teológiának.  Anthony  Flew  oxfordi
professzor  híres  ateista  volt,  az  agnosztikusok
egyik  jelentős  alakja.  Körülbelül  két  éve deista
nézetre váltott  épp az ID tudományos érveinek
hatására.  Ilyen  érvre  példa:  a  baktériumoknak
van  egy  kis  ostoruk,  amelynek  segítségével
képesek közlekedni. Ezt flagellumnak nevezzük.
Ha ön mikroszkóp alá teszi a baktériumot, látja:
a  flagellum  forog,  mint  egy  propeller,  és  a
baktérium  száguld  előre.  Tíz-húsz  év  kellett

ahhoz,  hogy  a  kutatók  megértsék,  hogyan
működik  mindez.  Van  a  baktériumban  egy
proteinbõl  készült  gépezet.  Kerek  ágyazatban
forog a propeller,  s  egy kicsiny motor  forgatja,
percenként tizenhétezres fordulattal; a baktérium
egyik pillanatról a másikra képes megváltoztatni
mozgásának irányát.  Ha e kis biokémiai motor
körülbelül  tizenöt  funkcionális  eleme  közül
bármelyiket  kivennénk,  működésképtelenné
válna.  Ez alapján alkotta meg Michael  Behe a
tovább  nem  egyszerűsíthető  komplexitás
fogalmát,  s  ez  nagy  kihívás  elé  állítja  a
darwinizmust.  Az  evolúció  ugyanis  a  tudósok
számára  a  természetes  kiválasztódást  jelenti,
amely véletlenszerű mutációkon keresztül megy
végbe;  e  mutációk  piciny  változásokat  hoznak
létre  az  organizmusban,  s  így  megfelelő
mennyiségű idő elteltével képes az egyik faj egy
másikká  átalakulni.  A  mutáció  véletlenszerű,
nincs  tudatos  célja.  Az  evolúció  központi
gondolata a véletlen és céltalanság. De hogyan
tudott  kifejlődni  a  flagellum?  A  baktériumnak
mozognia kell, hogy élelmet találjon. Az evolúció
csak  lépésről lépésre  tud  ilyen  komplex
rendszert  összehozni,  de  a  baktérium  nem
várhatja  meg a  folyamat  végét,  mert  ha  nincs
flagelluma,  megsemmisül. Mondok  még  egy
példát: ha ön megvágja a kezét, életveszélyben
van, amennyiben nem áll  el  a  vérzés.  Ezért  a
szervezete  rögtön  beindít  egy  biokémiai
parancssort: fehérje képződik, és az egymással
kölcsönhatásba  lépő  fehérjék  a  vágás  helyén
egy halászhálóhoz hasonló alakzatot formálnak;
a sejtekkel érintkezve ez a háló megszilárdul, és
kemény  réteget  alkot.  A  seb  eltömődésével
viszont  leáll  az alvadási  folyamat.  Ha  a
szervezete nem állítja el a vérzést a megfelelő
időben, aztán nem szünteti be az alvadást is a
kellő pillanatban, ön meghal. Hogyan tudna egy
ilyen képességet  lépésről lépésre kifejleszteni?
Sok száz olyan biokémiai  rendszer van, amely
nem  jöhetett  létre  fokozatosan.  Aki  átnézi  a
professzionális biokémiai  irodalmat,  látja:  nincs
válasz  arra,  hogy  az  organizmusok hogyan
maradhattak  életben  a  fejlődés  utolsó  lépése
előtt.  Az  evolúcióelmélet  arról  szól,  hogy  egy
baktériumból  hogyan  lesz  medúza,  abból  rák,
abból  kétéltű  és  így  tovább.  Ha  veszünk  egy
kutyát,  tenyészthetünk  belőle  egy másik  fajtát,
azt  azonban  maga  Darwin  is  beismerte,  hogy
kutyából  képtelenség  macskát  tenyészteni.
Dembski,  a  kiváló matematikus összefüggésbe
hozta  Behe  elgondolását  az
információelmélettel.  Rájött,  hogy  egy
medúzában sokkal kevesebb az információ, mint
egy  cápában.  Ahhoz,  hogy  a  medúza  cápává
alakuljon,  valóságos  információrobbanásra
lenne  szüksége.  De  vajon  honnan  kaphatna
ilyen mennyiségű információt? Az evolucionisták
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szerint  az  információ  kifejlődik,  azonban  nincs
ismert  példa  arra,  hogy  az  információ
máshonnét  származhat,  mint  valamilyen
intelligenciából.  Az  evolucionista  biológia  egy
feltételezéseken  alapuló  tudományos  terület,  s
ezek a feltételezések a matematika, a fizika, a
kémia  és  az  informatika  területén  nem
bizonyíthatók. Az evolúció tudományos dogma,
amit  nem  illik  megkérdőjelezni.  Több  mint
négyszáz akadémikus, tanszékvezető, impozáns
tudományos  fokozatokkal  rendelkező  kutató
összeállított  egy  listát,  amiben  ez  áll:
"Kételkedünk abban, hogy a véletlen mutáció és
a természetes szelekció megmagyarázza az élet
bonyolultságát;  a  darwini  elmélet
bizonyítékainak  körültekintő  elemzésére  van
szükség."  Lehetséges,  hogy  újabb
paradigmaváltás felé haladunk. Százötven éve a
tudósok  azt mondták:  lehet,  hogy  meg  tudjuk
magyarázni  a  dolgokat  Isten  nélkül.  Most
kezdenek  rájönni,  hogy  ez  tévedés  volt.  A
paradigmaváltás  rendszerint  nem  úgy  történik,
hogy hirtelen mindenki  átáll  a másik  oldalra;  a
régi  tudományos  iskolák  képviselői  többnyire
halálukig harcolnak a nézeteikért, és csak az új
generációk  szemléletében  következik  be  a
változás.  Személyes  véleményem  az,  hogy  a
darwinizmus  ki  fog  múlni,  mert  tudományosan
életképtelen.

���� Pál Pál – Az evangélizálás alapelvei

Döntöttem ugyanis, hogy köztetek semmiről
sem fogok tudni, csak a Felkent Jézusról,
Róla is csak, mint megfeszítettről…

Nagyon hálás vagyok a mennyei Atyának azért,
hogy megtérhettem és ismerhetem Őt valójában;
és  hogy  remek  embereket  ismertem  meg  a
Szeretet Lángja Gyülekezetben. Úgy érzem, ők
a tágabb családom. Nagyon hasonlít a nevéhez
ez  a  gyülekezet.  Köszönöm  Nektek,  ahogy
bántatok  velem  a  „megszületésem”  óta,  és
szerettek, türelemmel bátorítotok. Remélem, én
is így tudok majd másoknak adni.
Isten  elhívott  arra,  hogy  hirdessem  az
evangéliumot.  Szinte  beleégette  a  szívembe,
érzem, növekednem kell, hogy ezt az elhívást be

tudjam tölteni.  Most  azt  szeretném megosztani
Veletek,  amit  Isten  ebből  megtanított  már
nekem. 
Az  evangéliumban  óriási  erő  van,  hat  az
emberekre  –  ezt  nagyon  sokszor
megtapasztaljuk. 
Néhány  alapelvet  említenék,  ami
megfogalmazódott  már  bennem  és  igyekszem
figyelni erre:
-Fontos,  hogy  ne  a  rábeszélő-képességünket
használjuk,  nem  nekünk  kell  meggyőzni  az
embereket.  Egyszerűen  ki  kell  hirdetnünk  az
igazságot. 
-Nem bölcselkedve vagy fölényeskedve, hanem
szeretettel  megmutatni  az  utat  Jézushoz  az
embereknek.  „Mikor hozzátok  mentem,
testvéreim,  nem  mentem  fölényes  beszéddel
vagy  bölcsességgel  hirdetni  nektek  az  Isten
tanúságtételét.  Így  döntöttem  ugyanis,  hogy
köztetek  semmiről  sem  fogok  tudni,  csak  a
Felkent  Jézusról,  Róla  is  csak,  mint
megfeszítettről.” 1.Kor.2:1-2. (Csia ford.)
-Hinnünk kell az evangélium és a Szentszellem
meggyőző  erejében.  Ha  nem  látunk  az
embereken  változást,  attól  még  Isten  dolgozik
bennük az evangélium – az Ige – által. Ne ijedj
meg  attól,  hogyan  reagálnak  az  emberek  a
hirdetésedre. Vannak, akiket teljesen felkavar az
evangélium, és rosszul reagálnak rá. A kemény
reakció  sokszor  azonban azt  mutatja,  hogy az
üzenet szívéig hatolt. 
Nem régen volt egy ilyen beszélgetésem. Kint az
utcán  egy  srác  felgerjedt  a  Biblia  üzenetét
hallva,  azt  mondta,  Isten  megölte  az apját,  és
ezért  nem érdekli  az egész.  De ahogy tovább
mondtam,  Isten  adta  a  szavakat,  és
lecsillapodott, megnyílt. 
Az  evangélium  hirdetése  nem  könnyű,  de  ha
Isten  tüze  ég  bennünk,  az  átvezet  a
nehézségeken,  kudarcokon.  Vállalni  kell  az
evangélium  hirdetésével  járó  konfrontációkat!
Minél  jobban  belemegyünk,  annál  jobban  tud
vezetni  a  Szent  Szellem.  Megtapasztaltam,
bizonyos  helyzetekben  szólt,  mit  tegyek,  és
felkente  a  beszédemet.  Ha  hűségesen
bizonyságot  teszünk  az  embereknek,  Isten
egyre inkább használ minket ebben. 
-Minden ember más-más helyzetben van és más
dolog  érték  az  életében,  ezért  fontos
meghallgatni őket, és az ő helyzetükből kiindulva
hirdetni nekik az örömhírt. Nagyon fontos, hogy
megérezzék  a  szeretetet  rajtunk,  és  hogy
érdekel minket az, ami velük történt. 

Amikor  bizonyságot  teszünk  nekik,  jó,  ha
elhangoznak a következő alapigazságok:

• Isten  szereti  az  embereket. –  Az
embereknek  általában  torz  képük  van
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Istenről,  be  kell  mutatnunk  a  szerető
Mennyei Atyát nekik. 

• Minden  ember  bűnös. –  A  bűn
eredetéről  beszéljünk,  hogy  kiderüljön
számukra, miért bűnös az ember. 

• Jézus Krisztus  váltságmunkája. – Ez a
gerince, a fő része a bizonyságtételnek.
A teljes  evangéliumot  hirdessük:  Jézus
szolgálata,  halála,  feltámadása,
visszajövetele. 

• A megtérés  szükségessége. –  Ez  az
emberen  múlik,  szabad  akarata  van
mindenkinek.  Isten  azt  várja,  hogy  az
ember beismerje, szüksége van Rá, és
döntsön mellette. 

• Saját megtérésünket is mondjuk el. 

-Mindig  az  adott  helyzetet  kell  felhasználni  az
evangélium  hirdetésére.  Kezdeményezzük  és
vezessük a beszélgetést. 
-Nagyon  fontos,  hogy  a  végén  imádkozzunk
azért  az  emberért,  a  szükségeiért  –  ha
megengedi  –, és  ha  lehet,  tartsuk  vele  a
továbbiakban a kapcsolatot. 
Amikor  imádkozunk  érte  ott  a  helyszínen,
sokszor  a  Szentszellem  megérinti  őket.  Egyik
esetben,  amikor  ezt  tettem,  Isten  úgy
megérintette  azt  az  embert,  hogy  zokogásban
tört ki. 
Nagyon  kell,  hogy  Isten  ereje  megnyilvánuljon
az emberek közt, így felszabadul a hit bennük.
„Beszédem  és  igehirdetésem  nem  rábeszélő
művészettel,  nem  tudományos  szavakkal
szólott,  hanem  Szellem  és  hatalom
felmutatásával,  hogy  hitetek  nem  emberek
bölcsességén, hanem Isten hatalmán alapuljon.”
1.Kor.2:4-5. (Csia for.)

És  végül  egy  evangélistától  idézek  egy
gondolatot:
„Ha  valaki  szeretne  Isten  akaratának
középpontjába kerülni, az kezdje el megkeresni
az elveszetteket. Isten is mindig ezek után jár a
maga teljes természetfölötti erejével. Ezért aztán
ha valaki az elveszettek megkeresésében kezd
el  fáradozni,  azonnal  belép  egy  másik
dimenzióba.” Carlos Anacondia

Isten áldjon meg mindenkit ebben a munkában!

Pál Pál

���� Zimáné Vadóc Veronika – Riport
Rotmayer Barnabással és a feleségével,
Angélával

Rottmayer  Barnabásékhoz  látogattam  el
Valkóra,  ahol  a  házigazdával  és  feleségével,
Angélával  beszélgetek  a  festői  szépségű
kertjükben.
-Barnabás.  mesélj  légyszíves  az  életedről,  és
hogy ismerkedtél meg az Úrral?
-(Barnabás)1969.-ben  születtem  Debrecenben,
tőzsgyökeres  baptista  családban.  15  éves
koromig  laktunk  Debrecenben  addig
rendszeresen,  tehát  hétközben és hétvégén  is
gyülekezetbe  jártunk.  Ez  sokat  segített  a
nevelésemben.(bár  néha  szívesebben  néztem
volna  a  Tüskevárat  vasárnap  délelőtt)  Ezután
felköltöztünk  Budapestre  a  VIII.  kerületbe.
Számomra érvágás volt, ahogy belekerültem az
úgynevezett „budapesti életbe”, ami erőteljesen
megtépázta  a  szüleim  nevelésembe  fektetett
energiáit.  Kéthetente  házibulikra  jártam,  és
karatéztam is.
-Ehhez mit szóltak a szüleid?
-Örültek,  hogy  sportolok,  akkoriban  még  nem
volt  arról  látás,  hogy  ennek  milyen  szellemi
háttere  van.  Aztán  1988-ban  pünkösdkor  egy
bemerítési istentiszteleten megérintett az Úr és
rámutatott, hogy amibe belenőttem az mekkora
érték.  Ezután  megváltozott  az  életem  nem
jártam többé bulizni -ezt már előbb is felfogtam,
hogy nem jó nekem- és abbahagytam a karatét
is.  1988  decemberében  bemerítkeztem,  1989
februárjában  bevonultam  a  honvédséghez.  Ez
volt  az  első  kisértési  forrás,  probatétel  az
életemben. Előtte másfél éven keresztül teljesen
boldog  voltam,  jól  éreztem  magam  az  Úr
közösségében. Ezt a boldogságot  a katonaság
néhány hónap alatt kikezdte, nem voltam sokat
otthon, töményen kaptam a negatív dolgokat. A
baptista  neveltetésemnek  köszönhetően  egy
szilárd  erkölcsi  hátteret  kaptam,  egy jó  alapot,
hogy  erkölcsös  maradjak,  de  a  szellemi
dolgokkal  nem  volt  tisztában.  Többre  vágytam
és ez abban mutatkozott meg, hogy a seregben
elkezdtem  járni  a  természetgyógyász
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szövetségbe, elkezdtem olvasni az agykontrollt.
Éreztem,  hogy  Istenben  több  van,  mint  amit
eddig  megismertem  belőle,  de  nem  tudtam,
hogy  merre,  hova  forduljak.   A  Bibliában  azt
olvastam, hogy meggyógyulnak az emberek, de
semmit  sem  tettünk  ennek  érdekében  a
gyülekezetben.  Bár imádkoztunk és az nagyon
jó,  de  inkább  ez  elfogadás  és  vallásos
hozzáállás  volt,  nem  pedig  az,  hogy  Isten
akarata  a  gyógyulás,  maximális  lehetősége  a
gyógyulás  és  itt  mondhatnám  még  a  teljes
evangéliumi dolgokat, de a lényeg az, hogy én
éppen  ezért  kerestem máshol,  mert  a
gyülekezetben nem találtam ezt meg Ekkor Isten
közbe  lépett  olyan  módon,  hogy  a  húgom
elkezdett  a mostani  Agapé  gyülekezetek
gyökereinek az evangelizációjára  járni.  Énekelt
az  SZDG  –ben  (Soli  Deo  Gloria,  magyarul:
egyedül Istené a dicsőség). És érezte, hogy több
van ott, mint a József utcai gyülekezetben. Két
hónapra rá Szent Szellem keresztséget kapott.
Elmesélte otthon a hugom, hogy mi történt vele.
A szüleinknek  akkor  még  fogalmuk  nem  volt,
hogy  mire  véljék  ezt,  mert  a  karizmatikus
mozgalom  számunkra  addig  csak  a
Szabadkeresztény  gyülekezetek  szakadásáról
illetve  a  Hit  gyülekezetének  a  médiában
megjelent botrányosabb dolgairól szólt. A Szent
Szellem keresztséggel kapcsolatban akkor még
nekem  is  fenntartásaim  voltak.  Nem  értettem,
hogy lehet  az,  hogy felemelik  a  kezeiket  meg
tapsolnak.  De  elmentem  az  egyik  alkalomra,
mert a húgom azt mondta, hogy amit  keresek,
azt  ott  megtalálhatom.  És  egy  idő  múlva  ezt
kezdtem  én  is  elhinni,  ráállni  és  1989
novemberében az egyik alkalmon Szent Szellem
keresztséget  nyertem. Letettem az agykontrollt
és nem kerestem többé máshol. Ekkor már  újult
erővel indultam neki a harcoknak. Leszereltem,
visszamentem az erdészethez dolgozni és még
mindig maradtam a József utcai gyülekezetben,
mert  Isten  úgy  vezetett,  hogy  nem  szabad
elmennem.  Akkor  kezdett  foglalkoztatni  -és
azóta  is-  a keresztények  közötti  egység és az
ébredés.  1990 márciusában az Úr vezetésével
eljöttem  az  erdészetből.  Megvolt  a  Szent
Szellem  keresztségem  és  élő  kapcsolatom  az
Úrral,   viszont  mindezt  abban  gyülekezetben
próbáltam  megélni,  ahol  nagyon  hamar
támadások  értek  mindenkit,  aki  ezen keresztül
ment. A szolgálat területén az ott szokásos utat
jártam be, imaóra vezetés, énekkar illetve rövid
ideig az ifjúsági vezetésben voltam benne egy
másik  sráccal,  aki akkor még nem volt  telve a
Szent  Szellemmel.  A húgomon és  rajtam kívül
még 4-5 ember   ment mindezen keresztül.  Ez
egy nagyon jó kis élő csapat volt, összejártunk
házicsoportba.  Olyan volt  nekem, mint  most  a
Szeretet Lángjában az ifjúsági imacsoport. 

De szép lassan mindenkit kizártak a gyülekezeti
munkából,  engem legutoljára.  E  miatt  ezek  az
emberek  mind  elmentek  a  József  utcai
gyülekezetből, legutoljára mi.
-Hogyan kerültetek Gödöllőre, a Szeretet Lángja
gyülekezethez?
-(Barnabás)  Miután  otthagytuk  Budapestet  és
kiköltöztünk  Valkóra,  utána  találkoztunk  a
gyülekezettel.  Persze  addig  még  elég  sok
érlelési  folyamaton  mentem  át  1991  és  2004
között. Például 1992-ben megnősültem. 
-Hogy is volt ez, mikor és hogyan ismerted meg
Angit?
-(Barnabás)  Az  a  testvérem  és  barátom,  aki
elsőként ment el a József utcából, mert már nem
engedték  szolgálni,  hívott  engem  egy
munkahelyre.  Ott  négyen  dolgoztunk  egy
műszakban,  a  barátom,  a  későbbi  felesége,
Angéla,  az  én  későbbi  feleségem  és  én.
Mindannyian  keresztények  voltunk  és  három
különböző  gyülekezetbe  jártunk.  1990
novemberében kaptuk meg –a barátom és én-
az  Úrtól  a  feleségeinket.  Én  már  régóta
kerestem, mert az Úr megígérte, hogy ad nekem
társat és már nagyon öreg voltam 22 évesen. De
szólt az Úr, hogy keresd először Isten országát
és  a  többi  ráadásként   megadatik.  Én  ezt
letettem  egy  éjszaka,  és  rá  két  hétre  Isten
kijelentette nekem, hogy Angi lesz a feleségem.
Elmentünk  a  Dohány  utcai  zsinagógába
négyesben, mint munkatársak, és ott alakult úgy
a helyzet, ami alapján fel kellett tennem Istennek
a  kérdést  Agnélával  kapcsolatban.  Még aznap
éjszaka megkaptam a választ 3 igén keresztül,
de  azért  emberi  bizonyságot  is  kértem,  hogy
amikor  én  odamegyek  az  Angélához  -  egy
hónap múlva történt, addigra lett bátorságom-ez
derüljön ki. Tulajdonképpen megkértem a kezét
és  kiderült,  hogy  benne  ez  már  régebb  óta
megfogalmazódott,  csak  nem  szólt,  mert  már
akkor is bölcs asszonynak készítette az Úr. És
attól  kezdve  kerestük  az  Úr  akaratát,  hogy az
emberi  tévedések  kizárva  legyenek.  Innen
kezdődött  az  összecsiszolódásunk  folyamata,
mert  nagyon  különbözőek  voltunk  mind
gyülekezetileg, mind emberileg. Csak egy dolog
volt  közös bennünk,  hogy nagyon akartunk  az
Úrnak  szolgálni.  1992.  augusztusban  kértem
meg a kezét hivatalosan és 1992 decemberében
összeházasodtunk.
-(Angéla)  Nekem  a  hívő  életem  19  éves
koromban  kezdődött,  nem  hívő,  katolikusnak
mondott  családban  nőttem  fel.  Nagyon
szükségem volt  „valakire”,  mert  értelmetlennek
találtam  az életet.  Ez érettségi  előtt  tudatosult
bennem, amikor az egészségügyi iskolában egy
boncoláson  kellett  részt  vennem  és  láttam,
hogyan  bánnak  ott  az  emberrel  és  azt
gondoltam,  hogy  ennek  így  nincs  semmi
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értelme,  hiábavalóság  az  élet.  És  láttam  sok
beteget, embereket, gyermekeket meghalni, ami
csak tetézte a sötét gondolataimat. Otthon sem
volt  felhőtlen az élet,  apukám rengeteget ivott,
hol  delíriumban volt,  hol  epilepsziás  görcsben,
így  egy állandó  készenlét  volt  az  életem.  Volt
egy  barátnőm,  akivel  már  ott  tartottunk,  hogy
megbeszéltük,  véget  vetünk  az  életünknek.
Nagyon jól egymásra találtunk, de én ekkor már
erősen  Istenhez  kiáltottam  ott  bent  a
szobámban.  Valaki,  hogyha  vagy  akkor
segítsél!!! Ez után a munkahelyemen találtam
egy  kis  füzetecskét  az  Urról.  Es  ott  olvastam
Istenről,  meg  az  akkor  megtért  karizmatikus
katolikus unokatesóm is mondta, hogy van Isten.
De akkor még mindez nem győzött meg. Ahogy
olvastam  a  füzetet,  rájöttem,  hogy  nem
feltétlenül a templomba járó ember a keresztény.
Miután  végigolvastam  elmondtam  a  megtérők
imáját 3x, hogy Isten biztosan meghallja.  Ezek
után  bementem  egy  templomba,  leültem  és
vártam  a  csodát.  Közben  bejött  egy  lány  –
később tudtam meg,  hogy ők a templom előtt
azért  imádkoztak,  hogy akihez  odamennek  az
térjen meg igazán - .  a templomban engem és
egy  fiút  látott  meg  és  hosszas  vacilálás  után
engem választott. Leült hozzám és bizonyságot
tett, ami megérintett.  Azt mondta, ha érdekel a
dolog  reggel  6-kor,  találkozunk  és  lemegyünk
Pécsre.  Elmentem.  Ott  újra  elmondtam  a
megtérők  imáját,  amikor  elhangzott  az
előrehívás,  kezemben  a  Bibliával,  a  kinccsel,
amit  akkor  kaptam.  Egyet  tudtam,  hogy
megtaláltam Istent. Kinyílt az ég, kaptam levegőt
és az élet csodálatos és örömteli lett. 
-Megtapasztaltad az első szerelem tüzét?
-(Angéla)  Pontosan,  és  fél  év  kellett,  amire
megértettem, hogy igazából mit csináltam. Most
viszont már annyira tudom becsülni, hogy kitart
mellettem, hogy az maga a csoda. Hálát adok az
Úrnak mindenért. 
-(Barnabás) Addigra meg kellett harcolnunk azt
is, hogy melyik gyülekezetbe járjunk. Én nagyon
szerettem volna Angi gyülekezetébe menni,  de
úgy vezetett az Úr, hogy nálunk kell  megújulást
hoznunk.  És  az  Angi  engedelmes  feleségként
követett,  így  elmentünk  a  békásmegyeri
gyülekezetbe  és  annak  rendje-módja  szerint
elkértem  őt.  Ők  jó  szívvel  és  áldással
bocsájtottak el minket. És szerintem ettől kezdve
azt  várták,  hogy  mikor  telik  be  a  pohár  és
megyünk  vissza.  A  mai  napig  nem  tudom
eldönteni,  hogy  jól  döntöttem  vagy  csak  a
gyökereim tartottak ott. Ettől kezdve szép lassan
elindultunk  lefelé,  egy  ideig  még  bírtuk,  de
amikor  már  tőlem  is  elvették  a  szolgálati
lehetőséget és csak a személyes beszélgetések
maradtak  arra,  hogy  lehessen  erről  beszélni
akkor már nagyon nehéz volt. De azért hogy élő

Igét  halljunk,  eljártunk  más  gyülekezetekbe
táplálkozni. A gyülekezetben ugyan elindult egy
felszínes ébredési folyamat, tehát már elkezdtek
tanítani, mert nem lehetett már tartani azt, hogy
ne is legyen szó a karizmákról. Akkoriban jelent
meg a karizmatikus káosz című könyv, ami a sok
veszélyét jól tárta föl, de a „fürdető vízzel együtt
kiöntötte  a  gyereket  is”.  Nagyon  sokan
megijedtek akkor a gyülekezetben és megjelent
az  igény,  hogy  legyenek  tanítások  ezekről  a
dolgokról. Jó tanítások is voltak, de nem indult
meg  az  élet.  Ezért  az  elvándorlás  tovább
folytatódott,  mert  nem  nézték  jó  szemmel  azt,
hogy  bár  nem  imádkoztunk  hangosan
nyelveken, de azért csak érződött valami és így
veszélyforrássá  váltunk.  Sajnos  inkább  a
veszélyét  látták,  mint  az  áldást  és  mi  nem
voltunk még olyan erős, hatékony keresztények,
hogy fel  tudjuk  mutatni  mindennek az áldását.
Kb. 2-3 évig tudtunk valamennyire szolgálni, de
aztán már nem. Gyerekeink születtek és előbb
albérletbe, majd saját lakásba költöztünk. 2000-
ben  megérlelődött  bennünk,  hogy  elköltözünk
Budapestről és Valkóra kerültünk. Úgy kezdődött
itt  az  életünk,  hogy  amint  kifizettem  a  házat,
másnap éjjel leégett  és nem tudtunk beköltözni.
Nem  értettük,  hogy  mi  van.  Nagyon  tanultuk
még  Isten  útját,  de  az  ekkor  elkezdődött
folyamatot  és  kijelentést  („szántsatok  új
barázdát”) csak később értettük meg.  Az Övé a
szabadítás  konferencián  kaptam  azt  a  látást,
hogy  egy  nyíló  virágbimbó,  miközben  forgott
teljesen kinyílt, a sziromlevelek egy stadion ülő
sorait,  tehát  a  szélső  részét  képezték  a  belső
rész a porzók,  pedig fejek,  akik  felfelé  néznek
Isten felé. És akkoriban kaptam azt a kijelentést
is  az  Úrtól,  hogy  egy  tanítói  ajándékban  akar
használni. Mivel még akkor oda jártunk a József
utcába  –  bár  egyre  ritkábban-  ott  próbáltam
használni, de le lettem tiltva. No persze nem is
volt még élettapasztalat mögötte. Miután a ház
leégése  miatt  Gödöllőre  költöztünk  albérletbe,
Isten megmutatta a további utat és mindenből jót
hozott  ki.  A felújítás ideje alatt  viszont  teljesen
kimerültünk, én fizikálisan, Angi pedig lelkileg. A
folyamat 2003-ig tartott. . Annyira fáradt voltam,
hogy két  céges autót  törtem totálkárosra,  meg
itthon az építkezésen felrántott  a  csiga,  emiatt
kézműtétem  volt  és  egy  hónapig
betegszabadságon  voltam.  És  az  Úr  ebben is
csodát  tett,  mert  ugyanúgy tudom használni  a
kezem és ugyanolyan erős maradt. Visszanézve
látjuk  a  csodákat  és  az új  barázdát,  csak  egy
híjja  volt,  mi  ezt  szellemi területen  vettük  el  a
gyülekezetben  és  plántálásban  gondolkoztunk.
Egy  mélyponton  voltunk  mikor  az  egyik  Ellel
alkalmon,  megismerkedtünk  Babarczi  Jóciékkal
és ők ajánlották, hogy van Gödöllőn gyülekezet
nem csak baptista, hanem pünkösdi  is.  Egyből
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meg  is  beszéltük,  hogy  amint  tudok,  megyek
házicsoportra.  Egy  hónap  múlva,   2004
februárjában  tudtam  elmenni.  Addigra
megszületett  Nándi.   Vele  volt  várandós  Angi,
amikor  a  kertünkben  a  kutyánk  megharapta  a
szomszéd kisfiút, akit mentőhelikopter vitt el és 4
órán keresztül műtötték. 5 millió forintot akartak
velünk  fizettetni  Nagyon  kemény  dolgok
történtek  velünk.  Lehet,  hogy emiatt  a  hatodik
hónapban  elkezdett  Angi  vetélni  éa  a  Nándi
ikertestvére  meghalt.  Így  Nándi  6  hónapra
született és 2 hónapot a kórházban töltött, ebből
eggyet az intenzív osztályon. Isten folyamatosan
bizonyságát adta, hogy Ő az élet és halál ura és,
hogy nekünk meg kell tanulnunk elfogadni az Ő
szuverenitását,  de  az  Ő jóságát  is.  Ezek  után
kerültünk  a    Szeretet  Lángja  gyülekezethez.
Először  még csak  én  jöttem,  de  utána,  ahogy
nőtt a Nándi, Angi és a gyerekek is elkezdtek ide
járni. Nagyszerű volt, hogy az itteni környezet és
a tanítások hatására kezdett megnyílni előttem,
hogy  mikor  voltak  a  kijelentések  és  mi  mit
jelentett,  így  kezdtek  helyére  kerülni  a  dolgok.
Mostanában,  amióta szolgálunk, az új  barázda
ilyen  módon  is  kezd  kibontakozni.  Amikor
megtudtam, hogy itt a gyülekezetben többen is
voltak, akik ilyen stadionos látást kaptak, nagyon
örültem.  Tetszett,  hogy  lehetőséget  kaptam  a
tanítói  iskola  elvégzésére  és  azóta  is
szolgálhatok.  Sokat  tanultam  az  imacsoport
vezetésén keresztül is, miközben változtatott az
Úr, megtanított  az Ige szeretetére, imádkozóbb
lettem és megtanított arra is, hogy a tanítással
együtt jár a lélekmentés is.
-Tehát  megmutatta  az  Úr,  hogy  ezek  az
ajándékok nagyrészt átfedésben működnek jól?
-(Barnabás)  Így  van.  Nagyon  sokat  tudtam
fejlődni  testvérek  által  is.  Az  imacsoportban
pedig azt látom, hogy részben egy önképző kőr
lett, ahol az Úr felkészít bennünket szolgálni. És
a többségünk már szolgál, bár az eredeti látást,
az ébredést nem töltöttük be, de szerintem, most
van itt  az ideje, hogy mi már felépültünk. Most
kezdtem el megérteni, amit az Ige mond, hogy
„mindent  szabad,  de  nem  minden  használ,
mindent szabad, de nem minden épít”. Tehát, ha
az ember  hasznos akar lenni,  akkor  az abban
mutatkozik  meg,  hogy az építő.  És az Ige  azt
mondja,  hogy  a  szellemi  ajándék  „haszonra
adatik”.  Magyarul  ezek  így  kell,  hogy
működjenek, csak akkor van létjogosultsága. És
azt látom, hogy az imacsoportunkban ez kezdett
kialakulni és most már együtt tudnánk szolgálni,
közbenjáró  imacsoport  lenni.  A  stratégiai
imacsoport  érettebb keresztényekből áll,  amibe
a  kis  imacsoportból  is  beépültünk  páran.  És
végül is így kapcsolódnak össze a szálak, nem
gondolom,  hogy  a  gyülekezetben  úgy  kéne
működni a dolgoknak, hogy mindenki csak egy

dolgot csinálhat. És ez hála az Úrnak itt nem így
van.
-Mi  a  közös  szolgálati  területetek  a
feleségeddel, és mik a jövőbeni terveitek?
-(Barnabás)  A most  alakuló  dolgokat  próbáljuk
ráépíteni  az  eddigi  látásra,  és  összhangba
hozni, ebben nagyon figyelünk az Úr akaratára.
Ilyen a női kőr, amiben szolgálata lesz – van –
az Anginak.
-(Angi) Engem most nagyon foglalkoztat ez a női
kőr,  először  is  szeretném,  hogy  a  következő
alkalom összejöjjön és adja Isten, hogy legyenek
minél aktívabbak, akik itt  voltak és akkor minél
többen  tudunk  reszt  venni,  erősödni  az  Úr  és
egymás által.  Nekem az egy megerősítés volt,
amikor  az  Erdélyből  jött  testvérnő  bizonyságot
tett.  Én  ezt  leraktam  az  Úr  elé,  mert  nem
akartam  semmit  nélküle  tenni.  És  miközben
imádkoztam egy konkrét tervet adott Isten, amit
gyorsan  leírtam.  De  azért  ekkor  még  mindig
akadékoskodtam, és  ekkor jöttek  az Erdélyiek.
És ez külön jó volt  abból a szempontból, hogy
előbb  kaptam  a  tervet,  mert,  nagyon  nem
szeretek  másolni.  Én  úgy  gondolom,  hogy  a
májusban  létrejött  első  alkalom  egy jó  kezdett
egy még reményteljesebb folytatáshoz. 
(Barnabás)  A  környékbeliek  bevonásával
létrejönne  egy  házi  csoport,  ami  egy
úgynevezett  átmenő  hcs.  lenne,  ami  a  frissen
megtérő  embereket  terelné  az  Alfa  tanfolyam,
illetve a többi  hcs. irányába.  Rendkívül  fontos,
hogy egyre tisztábbak legyünk, mert szabadító
szolgálatra  van  szükségük  azoknak,  akik  felé
szolgálunk Vácszentlászlón és akik nagyon nagy
támadások között vannak, mert erős visszatartó
erő  húzza  vissza  őket.  Engem  ez  erősen
foglalkoztat, hogy egyre átadottabban élni, hogy
az ajándékok minél  inkább kiteljesedhessenek.
Azt szeretném megélni, ami a Márk 16/15-20-ig
van,  hogy egyre  tisztábbak,  megüresítettebbek
tudjunk  lenni,  hogy egyre  inkább Jézus  tudjon
betölteni. Hiszem azt, hogy Isten használni akar,
mint prófétát, de ehhez sokkal nyitottabbnak kell
lenni  és  leküzdeni  azt  az  emberi  tartást,  ami
bennem  van.  Érzem  a  zártságom,  de  tudom,
hogy Ő akarja,  hogy megnyíljak  és nagyon jó,
hogy hagy erre időt. Azért a vádlással meg kell
küzdenem néha. Mindez még kialakulóban van
és  az  Úr  akaratra  építve,  szeretnénk  ezt
türelemmel  kivárni.  Nagyon  fontosnak  tartom,
hogy  megragadjuk,  és  többet  imádkozzunk
azért,  hogy saját  tulajdonú  gyülekezeti  házunk
legyen. 
-Beszéljünk  egy  pár  szót  a  gyermekeitekről
milyenek, miket láttok bennük?
-(Angi) 3 gyermekünk van Dávid, Zsófia, Nándor.
Dávid a legidősebb 12 éves igazi kis kamasz, 3
éve tért meg, de itt az idő ismét dönteni az Úr
mellett  ezt  érzem  a  kérdéseiből  is.  kitartásra,
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rendszeretetre  kell  bíztatni,  bátorítani.  De
nagyon  jószívű  és  érzékeny.  Rá  szokott  látni
dolgokra  ill.  szokott  álmot  látni.  A  legutóbbi
álomban  az  volt  az  érdekes,  hogy  annak
ellenére,  hogy  ő  nem  szokott  bibliai  nyelven
beszélni,  ő  egy  mai  gyerek,  bibliai  üzenetet
kapott.  Egy  repülőgépen  ült  és  egy  hangot
hallott, ami azt mondta, hogy meg van írva, hogy
sokan  el  fognak  tűnni.  Erre  én  nagyon
felfigyeltem  és  azt  gondolom,  hogy  nem  árt
odafigyelnem ezekre a dolgokra. Zsófi (8 éves)
is  szokott  álmokat  látni.  Az  utóbbi  időben
türelmetlen és megálmodta, hogy autót vezet, de
nem tud sebességet váltani, és nem tud fékezni,
és  nem  tud  jól  vezetni.  Ebben  biztos  vagyok,
hogy az Úrtól volt, mert akkor ezt átbeszéltük és
megértette,  hogy  nem  szabad  ennyire
türelmetlennek  lennie  és  mindig  kell,  hogy
legyen  irányítója.  Voltak  olyan  időszakai,  hogy
nem hallgatott  az  emberre  és  Isten  ezt  helyre
rakta.  Zsófi  2005-ben  tért,  meg  és  amikor
imádkozik  nagyon  erősen  érezhető  az  Úr
jelenléte. Ez egy érdekes érzés a gyerekemmel
és  a  testvéremmel  imádkozni. Zsófi  nagyon
erőteljes, ahogy beszél a gyerekeknek Istenről,
ahogy  ajánlgat  könyveket.  Nándi  most  lesz  3
éves,  oviba  megy.  Nagyon  hálát  adok  érte  az
Úrnak  –  mindegyikért  -,  de  ővele  még mindig
úgy  élem  meg,  hogy  tényleg  minden  nap
ajándék.  Ő  az,  aki  által  még jobban  meg kell
tanulnom  bízni  az  Úrban.  Mindig  imádkozik
velünk és evés előtt, bárki van nálunk, ő mindig,
imádkozik. Hála a gyermekekért.
Köszönöm  a  beszélgetést  az  Úr  áldjon  meg
titeket, adjon erőt, egészséget, és bölcsességet
az életetek minden területén.

Z.V.V. 

���� Rácz Anita – Az ifiről

Amikor  átvettem  (kölcsönkaptam)  Zarándi
Attilától  az  ifi  vezetését,  arra  gondoltam, hogy
ezek a fiúk, lányok hívő családokban nőnek fel,
mit  is  mondhatnék  nekik?  Valószínű,  hogy
sokkal többet tudnak Istenről és a Bibliáról, mit
jómagam. Kissé megszeppenve mentem az első
hetekben, de rá kellett ébrednem, hogy ez a 9
emberből  álló  kis  csapat  tele  van  szeretettel.
Törődnek egymással, imában hordozzák azt, aki
beteg,  vagy  vizsgára  készül,  esetleg  fontos
tánceseménye  (szalagavató),  egyéb  báli
felkészülése  van  kilátásban,  netán  kosárlabda
meccsen  van.  Szóval  szeretetben  hordozzák
egymást, így lassan feloldódtam közöttük. Sokat
beszélgetünk,  elmondjuk  a  bizonyságainkat,  a
hét történéseit, az iskolában és a munkahelyen
zajló  fontos  eseményeket.  Megvitatjuk  a  Biblia

nagy  kérdéseit:  Miért  teremtette  az  Isten  az
embert,  mik  a  bálványok,  vannak-e  kísértések
az  életünkben  és  még  sorolhatnám.  De  nem
csak  komoly  dolgok  történnek  velünk.  Nagy
activity  csaták,  kirándulás  a  valkói  erdőbe,
természetismereti  kalauzzal  egybekötve.  Télen
korcsolyázás,  szánkózás  hólapátolással
egybekötve,  hogy  edzésben  maradjunk.  Néha
fát hordunk teáért és zsíros kenyérért cserébe.
Vannak  ”humorheroldjaink”,  akik  folyamatosan
szórakoztatnak  bennünket,  hogy  a
rekeszizmaink  ne  lustuljanak  el.  Amikor  ránk
kerül  a  beosztás,  akkor  azon  a  szerdán  a
szociális  otthonba is  viszünk  egy kis  jókedvet.
Áprilisban itt járt a Jesus Revolution, akik szerte
a világon hirdetik az evangéliumot. Egy picit mi
is  belekóstolhattunk  ebbe  a  munkába  oly
módon,  hogy  az  evangéliumi  gyülekezet
fiataljaival  együtt  hívogattuk  az  embereket  a
koncertjükre.  Nyáron  tervezünk  egy  éjszakai
erdőtúrát  Gödöllő-Dány-Valkó  között,
levezetésképpen  másnap  Pál  Andris
focimeccsére  látogatunk  el.  A  sikeres
érettségiket  megünnepeljük  egy  kerti
sütögetéssel, amin pingpongozunk, tollasozunk.
A  nyár  közepén  tervezzük  körbebiciklizni  a

Balatont. 

���� Pál Anikó – Keresztrejtvény

Kedves Rejtvényt Kedvelő Testvérem!

Év  végéig  tartó  pályázatra  hívjuk  a  gyerekeket.
Ha a rejtvényt megfejtettétek, akkor az igeverset,
ami a megfejtés, írjátok le és a megoldásra írjátok
rá  a  neveteket  és  adjátok  oda  a  Bibliacsoport
vezetőtöknek.  Ha  ebben  az  évben  mindegyik,
ebben  a  számban  és  az  ezután  következő
számokban  megjelenő  rejtvényeket  jól
megfejtettétek,  akkor  az  év  végén  jutalmat
kaptok.
A  mostani  feladvány  megfejtésével  egy  olyan
igevers  helyét  tudod  meg  a  Bibliából,  amiben
Isten a védelmét ígéri azoknak, akik szeretik Őt.
Ezzel  kívánok  minden  gyereknek  és  felnőttnek
áldott  nyarat.  Őrizzen,  védjen,  áldjon  az  Úr
Benneteket!

A rejtvény ezért három részből áll.

A bibliai könyv neve:      _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A fejezet száma: a 10. 11. és 12. megfejtés
összeadásával.

Az igevers száma: a 13. és 14. megfejtés
összeadásával.

Nézzük hát, mi is történt a tanítványokkal Jézus
feltámadása és mennybemenetele után!
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A megfejtés az igehely könyvének a neve:

              1. Pünkösdkor jött el, hogy  erőt kapva Jézus tanúi legyenek a tanítványok. (ApCsel 1:8)
2. Egy nő, aki férjével megegyezve hazudott, és emiatt azonnal meghaltak. (ApCsel 5:1-11)
3. Az itáliai csapat századosa, aki istenfélő volt, és a pogányok közt elsőként tért meg háza népével
együtt. (ApCsel 10:1-2, 45-46)
4. Az első megtért asszony Európában. Bíborárus volt, és vendégszeretetéről ismert.(ApCsel 16:12-15)
5. Annak a férfinak a nemzetisége, aki Fülöptől egyszer hallott Jézusról, akkor teljes szívéből hitt, és
azonnal bemerítkezett. (ApCsel  8:26-40)
6. Egy apostol, aki Péterrel meggyógyított egy sántát, majd hitük miatt börtönbe kerültek. 
(ApCsel 3:4-8, 4:3)
7. Ki ő? József volt az eredeti neve, ciprusi, becsületes. Pált – akitől mindenki félt – maga mellé vette. 

             (ApCsel 9:26-27) 
             8. Joppéban élő nőtanítvány, aki bőven osztott alamizsnát, majd Péter apostol feltámasztotta őt. 

(ApCsel 9:36-42) 
9. Császár, akinek uralma idején következett be az Agabusz próféta által megjövendölt éhínség. 
(ApCsel 11:28) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Az igehely könyvének a neve:    _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Az igehely fejezetszámát a három megfejtés összeadásával kapod meg:

      10. Jézus a feltámadása után ennyi napig volt még itt a földön. (ApCsel 1:3) ______
      11. A mennybemenetel után ennyi tanítványa maradt Jézusnak. (ApCsel 1:13-14)              ______

12. Istvánt kivégzik a hite miatt. Védőbeszédében Mózesről beszél, aki indulatból embert ölt, amiért
elmenekült. Hány esztendő elteltével küldte őt vissza Isten Egyiptomba? (ApCsel 7:23-30)   ______

10.) ______ + 11.) ______ + 12.) ______ = a fejezet száma: ______

Hogy az igehely a fejezet hanyadik verse, azt ismét a megfejtések összeadásával 
kapod meg:

13. A Szentlélek gyümölcse ennyi részből áll.  (Galáta 5:22)                               ______
14. Ez is egy szám, amit annak a helytartónak a nevéből lehet kiszámolni, aki Fesztusz elődje volt, és
Pált két évig fogva tartotta, mert embereknek akart tetszeni. (ApCsel 24:27)      ______
(Most itt a végén ne add fel, ha elsőre nehéznek is látszik!!! Csak gondolj a római számokra is!)

13.) ______ + 14.) ______ = az igevers száma: ______


