
 

 

5. SZÁM    OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ          2006. FEBRUÁR 

OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ  A Szeretet Lángja Gyülekezet kiadványa    

  

  
  
  

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

  
  
  
  

A TARTALOMBÓL: 
 
���� KOVÁCS KÁLMÁN – BEKÖSZÖNTŐ 2 
���� SZABÓ SÁNDOR - SZILVESZTERI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS ELŐRETEKINTÉS A 2006. ÉVRE 2 
���� KOVÁCS KÁLMÁN - INTERJÚ BABARCZI JÓZSIVAL ÉS EDITTEL 3 
���� FEKETE CSABA - DICSÉRNI ŐT TELJES SZÍVVEL, IGAZSÁGBAN 6 
���� FEKETE IRÉNKE - NEKED IS SZÓL… 6 
���� LÜKŐ BÁLINT - SZOLGÁLATOM A SZOCIÁLIS OTTHONBAN 7 
���� NÉMETH ZSUZSANNA (GOMBOS GYÖRGYNÉ) BIZONYSÁGTÉTELE 7 
���� MUNDI TIBOR BIZONYSÁGA 8 
���� SZABÓ DÁVID  - AZ IFIRŐL 8 
���� BABARCZI JÓZSI & EDIT - GYERMEKSAROK 8 
���� ROTHMAYER BARNABÁS - VERSEK 9 
���� VINCZÉNÉ MARIKA - RECEPTEK 10 

 



 

 

5. SZÁM      OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ                   2006. FEBRUÁR 

OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ  A Szeretet Lángja Gyülekezet kiadványa                                                  Oldal: 2 

���� Kovács Kálmán – Beköszöntő 
 

Új év, új szám. Működik az újság és működik a 
gyülekezet is. Halleluja!!! Mindenki teszi a 
dolgát, ami Krisztus testében kiszabatott rá. A 
gyülekezetünk egységben maradt az elmúlt év 
hullámai között is, ahogy a pásztorunk az újévi 
igehirdetésében beszélt erről és aminek rövid 
vázlatát a következő cikkben olvashatjátok. 
Külön öröm számomra, hogy nagyon sokan 
először írtatok az újságba cikket vagy 
bizonyságot.  Úgy gondolom, hogy minél 
többen szerepelünk a szerzők között, annál 
jobb keresztmetszetet kapunk a gyülekezetünk 
életéről és eseményeiről.  
Mivel ez az újévi első számunk, mindenkinek 
egy Áldásokban Gazdag Újesztendőt kívánok.   

 

���� Szabó Sándor - Szilveszteri összefoglaló 
és előretekintés a 2006. évre 
 

 
Isten egybeszerkeszt minket, hogy vigyük el az 
örömhírt. A 2005-ös év jelmondata ez volt: Ez 
a győzelem éve a gyülekezetben. 
Visszatekintve az évre minden ember az elő 
Istenhez volt hűséges. 
 
2005. kronológiája 

• A tanításokban folytatódott a 
gyülekezet alappillérei sorozat 

• A gödöllői házicsoport elérte a kritikus 
húsz főt, imacsoporra és házicsoportra 
vált szét 

• Elkezdődött a szolgálatunk a szociális 
otthonban Lükő Bálinton keresztül, 
amiben 2 hetes váltásban részt vettek 
a házi csoportok 

• Gay Gartner és a felesége, Shirlay(?) 
szolgálata a gyülekezetben 

• Egyetemi missziót vezettünk, ami a 
gyülekezet egyik magvetése volt 

• Részt vettünk Fekete Csaba és Irénke 
mennyegzőjén 

• Május 1-én közös pikniken vettünk 
részt, ahol Bill testvérünk vezetésével 

személyiség tesztet írtunk és rajta 
keresztül egyéni próféciákat kaptunk 

• Misszióvezetés problémája 
megoldódott Babarczi Józsin és Pál 
Palin keresztül. Hetente utcai 
evangélizációkat tartottunk és ott 
voltunk a nyári drogfesztiválon is 

• Elkezdődött Lucza Árpád szolgálata a 
kolozsvári gyülekezetben, ahová a 
gyülekezet hivatalosan is kiküldte 

• Elhangzott Süveges Imre tanítása 
Jézus Nevéről és a kiegészítő 
keresztség felvételéről, ami felkavarta 
az országot, de gyülekezetünk győzött 
abban, hogy egységesek és egyek 
tudtunk maradni. 

• Október 1-én a vezetők elvonultak 
Dányba és Istentől kaptunk vezetést 
arra, hogyan menjünk tovább 

• Lelkipásztorunk Kinában üzleti úton 
vett részt 

• November 6-án a gyülekezetünk 5 
éves születésnapját ünnepeltük 

• November 21-én megtartottuk első 
kibővített vezetőségi ülésünket. 

• Mudrucz Attila vezetést kapott Istentől 
az imacsoportunk vezetésére 

• Karácsonyi evangélizációt tartottunk a 
piacon, aminek keretében tea és 
süteményosztás közben tettünk 
bizonyságot Hézus Krisztusról 

 
Előretekintés 2006-ra 
 
Alapvető célunk, hogy Isten jelenléte 
növekedjen az életünkben. Isten erje, kenete 
még nagyobb legyen bennünk.  
Alapok: 

• Kérés alapelve. Felhatalmazzuk 
Istent, hogy cselekedjen az 
életünkben. Kell, hogy Istent kérjük 
és engedelmeskedjünk neki, ha 
szól hozzánk. (2 Móz 33:18) Ha 
engedelmeskedünk, különleges 
dolgok történnek velünk. 

• Engedelmesség elve 
• Alázatosság alapelve 
• Átvitel (egymással való közösség) 

alapelve. Ha valaki telve van Isten 
erejével, abból mindenki kapjon 

• Imádat alapelve (Szívünkben Isten 
imádata lakjon) 

• Visszatekintés alapelve (Hála 
legyen a szívünkben Isten felé) 

• Ige és imádság alapelve 
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���� Kovács Kálmán - Interjú Babarczi 
Józsival és Edittel 
 

 
 
Egy kedves család vendége voltam. Babarczi 
Józsit és családját látogattam meg. A velük 
készült beszélgetést olvashatod az alábbi 
cíkkben. 
 
-Először arról kérdeznélek benneteket, hogy 
hol nőttetek fel, milyen volt a gyermekkorotok?  

-(Edit) Gödöllőn születtem, és azóta is itt élek. 
Gödöllőn jártam általános iskolába majd a 
péceli Ráday Pál Gimnázium tanulója voltam. 
Egy nővérem van akivel jelenleg is nagyon jó a 
kapcsolatom. 

-Volt-e gyerekkori istenélményed? 

-(Edit) Édesapám református, édesanyám 
katolikus.  Anyuék heten voltak testvérek,jó 
példa volt elöttem az összetartásuk, egymás 
segítése. Imádkozni a nagyitól tanultam. 10 
éves koromtól 2 évig jártam konfirmációs 
előkészítőre. 80-ban konfirmáltam. A 
református lelkész hetente 2-szer tartott 
bibliaórát. A történetek alapján csodáltam 
Jézust. Istenfélelem mindig volt bennem, de 
nem voltam megtérve. A péceli gimi után 
számviteli iskolát végeztem. Néha voltam 
templomba. Valami vonzott oda, még a 
házasságunk ideje alatt is jártam egy-egy 
alkalomra, de mindig volt fontosabb dolog, 
hogy ez hátrább kerüljön.  

-Hol kezdtél el dolgozni? 

-(Edit) Gödöllőn egy fafeldolgozó üzemben 
voltam adminisztrátor, majd a könyvelői 
munkakörbe kerültem. Ez alatt a nővéremék a 
Peres utcában építkeztek. Az istenfélelmem 
távol tartott a nagyobb bűnöktől, amiben a 
kortársaim benne voltak, közben persze 
teljesen világi életet éltem. Sokat segítettem a 
nővéremnek az építkezésben és itt találkoztam 
Jocival.   

-Joci, a te életedben mi történt az Edittel való 
találkozásig? 

-(Joci) 1968-ban születtem 
Törökszentmiklóson. Gyerekkorom nagy részét 
Kistarcsán töltöttem. Nővéremmel átlagos volt 
a kapcsolatom, de tinédzser korunk után 
őszintén tudtunk beszélgetni, és most is 
bármiben számíthatunk egymásra. Édesanyám 
bedolgozó volt, otthon dolgozott különböző 
megrendelésekre. Édesapám pedagógus volt. 
Az iskolai tanulmányaim alapján arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy nincs Isten. 
Nem hittem el hogy a Biblia igaz és Jézus él. 
Fontosnak tartottam az őszinteséget, a 
becsületességet, a szeretetet, de azt 
mondtam, hogyha a hitetlenségem miatt 
pokolra kerülök, azaz én bajom. Kistarcsán a 
Kölcsey Általános Iskolába jártam majd Tatára, 
a lótenyésztő szakmunkásképzőbe 
jelentkeztem. Ettől kezdve saját magam 
döntöttem az életemmel kapcsolatos 
kérdésekben.  A szakmunkásképző befejezése 
után 1 évig Kistarcsán a lovardában 
dolgoztam, majd Pesten segédmunkásként 
egy építőipari kft.-nél 5 évet. A kollégiumi és a 
katonai években a családtól érzett szeretet 
nagy biztonságot adott. Spórolásnak és a 
szerencsének köszönhetően, tudtam venni egy 
telket a Peres utcában. 89-ben leszerelés után 
munka mellett elkezdtem építkezni. Este 9-kor 
indult a betonkeverő, türelmes szomszédaink 
vannak. Felfigyeltem arra, hogy az utcában 
egy kedves lány Babettával ebédet hordott a 
szomszéd építkezésre. Egy szép napon 
vettem a bátorságot és megszólítottam. Így 
ismerkedtünk meg 1990. szeptemberében.  

-Ezután mi történt veletek? 

-(Edit) Gyermekkoromban volt egy álmom, 
hogy a párommal egy buszról szállunk le és 3 
gyerekkel kirándulni megyünk. Hiszem, hogy 
ez Isten terve volt az életünkre.  

Éreztük, hogy egybetartozik az életünk. Joci 
már akkor is csizmát, farmert hordott és 
hosszú haja volt. Így fogadtam el őt és így 
szeretem. 1991. július 15-én házasodtunk 
össze. Egész nap sírtam, olyan boldog voltam. 

-(Joci) Az egyházi esküvőről azt tartottam, 
hogy mindegy, úgysem hiszek benne.  

-Akkor miért voltál ott? 

-(Joci) Mert én voltam a vőlegény.  

-Hogy kezdődött a közös életetek? 

-(Edit) Nagy boldogságban. Szerettünk volna 
egymással és gyermekeinkkel sok időt együtt 
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tölteni . ehhez alakítottuk terveinket és 
döntéseinket.  

-(Joci) A múltban úgy képzeltem, hogy  nem 
szeretnék gyereket. 

-Miért? 

-(Joci) Nem akartam, hogy a gyermekeim 
ugyanazokat a gyerekkori csalódásokat éljék 
meg, amiket végigéltem. 

-Eltökélt voltál? 

-(Joci) Igen, de a páromat nagyon szerettem, 
és ő szeretett volna gyermekeket, ezért úgy 
megváltozott a hozzáállásom, hogy azt 
mondtam, nekem mindegy 1 vagy 5 gyerek. 

-(Edit) Így indultunk. Joci teljesen megváltozott 
ebben. 1992. július 22-én megszülettet Viktor. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy mindhárom 
gyermekünk születésénél Joci is jelen tudott 
lenni.  

-Mennyire változott meg az életetek a Viktor 
születése után 

-(Joci) Nagyon. Részt vettem a 
csecsemőgondozásban.  

-(Edit) Sok mindent együtt csináltunk.  

-(Joci) Itt vetődött fel bennem, az, hogy mit 
fogok a gyerekemnek tanítani, nagymértékben 
befolyásolja az ő látásmódját. Mit mondjak 
Istenről, a Bibliáról, Jézusról neki?! Az hogy ő 
a pokolba kerül az én felelősség is. Ettől 
kezdve meg akartam tudni, mi az igazság. Az, 
hogy én a pokolba kerülök, az nem érdekelt, 
de hogy a fiam oda, az már igen. Elmúlt 3 év, 
amire elkezdtem a keresztény emberekkel 
beszélgetést kezdeményezni.  

Milyen keresztény emberekkel, hogy találkoztál 
velük? 

-(Joci) A környezetünkben laktak keresztény 
családok, a hét végén az utcánkban található 
evangéliumi imaházba jártak rendszeresen. 
1994 májusában megszületett Bianka lányunk, 
ugyanebben a hónapban édesanyám megtért 
ebben a gyülekezetben, amiről mi nem 
tudtunk. 

-(Edit) Azt vettük észre, hogy a családi 
eseményeknél fontosabbak lettek számára a 
gyülekezeti események. Jocival Istenről nem 
tudtunk kommunikálni. Végül mindig azt 
mondtam neki, ezt belül kell érezni, nem lehet 
megfogalmazni. 

 -(Joci) Édesanyámmal  és más keresztény 
emberekkel kezdtem el beszélgetni, akiket 
mindig meg akartam győzni, hogy butaság az, 

amiben hisznek. 1996 szeptemberében 
megszületett Áron fiunk, ebben az évben 
kezdtük el jelenlegi vállalkozásunkat, miközben 
éjszaka éjjeliőrként dolgoztam.    

Végül hogyan tértetek meg? 

-(Edit) 1997. januárjában kialakult egy 
vastagbélgyulladásom, ami éveken keresztül 
újra meg újra visszatért és nehezen 
kezelhetővé vált. Ez a betegség nagy teherré 
vált az életemben, közben a mindennapi 
feladataimat is el kellett végeznem. 2000 
tavaszára a szervezetem felmondta a normális 
működését, depressziós lettem, hánytam, 
izomgörcsöm volt, verejtékeztem, 
halálfélelmem volt, nem akartam felkelni. Isten 
kegyelme azonban velünk volt, mert a 
gyermekeink semmit sem éreztek ebből. Itt 
kértem meg Éva nénit először, hogy 
imádkozzon értem. Milliószor meghallgattam a 
Jézus élete című audio kazettát.  A kazettától 
nagy segítséget, a társamtól teljes elfogadást 
és bátorítást kaptam. Isten kirendelt a 
vállalkozáshoz egy alkalmazottat, aki segített 
nekünk. Gyógyszert kaptam a gödöllői rendelő 
pszichiátriáján a betegségemre. Ott elővettem 
a Bibliámat és olvastam. Itt szembesültem 
azzal, hogy milyen sok pszichiátriai beteg van. 
Nyárra kijöttem a betegségemből, a gyógyszert 
is teljesen elhagytam. 

Józsi, te eközben mit csináltál? 

-(Joci)1999 őszén Pécelen megnéztük a 
Menny kapuja, pokol lángjai színdarabot. 
Nagyon sok mindennel nem értettem egyet. 
Fel voltam háborodva, hogy milyen Isten az, 
aki szétválasztja az anyát a leányától, a férjet a 
feleségétől. Utána nem tudtam miért, de 
nagyon vártam, hogy még egyszer 
megnézzem. Érdekes módon, amikor 2000 
szeptemberében Gödöllőn bemutatták, már a 
plakátozásban is részt vettem.  

Miért? 

-(Joci) Volt egy része, ami nagyon megérintett. 
Éreztem azt, hogy lehet benne valami. 
Gödöllőn, amikor bemutatták, nem kellett 
előremenni, csak felállni a végén, hogy 
elfogadjuk Jézus Krisztus megváltását. 
Csodálatos volt megtapasztalni, hogy 
családom minden tagja, szabad akaratából 
elfogadta Jézust megváltójának. Kis 
meghatottságon kívül mást nem éreztem. 
Eldöntöttük, hogy az alfa tanfolyamot együtt 
járjuk végig Gödöllőn. Azt mondtam a Szabó 
Sanyinak, hogyha valami történik velem ez 
alatt a 10 alkalom alatt, akkor elfogadom, hogy 
Isten létezik, ha nem akkor felejtsük el az 
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egészet, mert elegem van az érvekből és az 
ellenérvekből. Megkérdeztem: -hogy nekem 
mit kell tennem.- Azt mondták, hogy olvassam 
az Igét és imádkozzam.- De nem hiszek 
Istenben. -Akkor imádkozz úgy, Istenem, ha Te 
vagy. Elindultunk az Alfán. Az 5. alkalom 
reggelén, arra ébredtünk, hogy Edit a 
depresszió legrosszabb tüneteivel ébredt fel. 
Nagyon megijedtünk. Délután az alfán 
kézrátétellel imádkoztak érte és meggyógyult. 
A fejem tele volt kétségekkel. Lehet, hogy Isten 
meggyógyította, de lehet hogy véletlen, 
pszichológia, vagy lelki ráhatás. Viszont ettől 
kezdve úgy imádkoztam, hogy Istenem, ha Te 
cselekszel az életünkben, akkor azt ne tudjam 
félremagyarázni.  

Edit, te mit éltél át alfán? 

-(Edit) Sok dolgot másképpen láttam. Úgy 
gondoltam, hitem az van, amit egyéni módom 
akarok megélni. Vágytam arra, hogy járjak az 
alfára, majd házi csoportba. Ekkoriban kezdtük 
látogatni a péceli gyülekezetet, de csak az 
igehirdetésre mentünk, mert a dicsőítésben 
nem értettük, miért kell Jézusról ennyit 
énekelni.  

-(Joci) Pécelen az Úr háromszor, három 
különböző emberen keresztül megszólított. Azt 
mondta, hogy ami éppen előtted van, az tart 
távol Istentől és a bűneimet láttam. 2000. 
januárban elmentem a Sanyihoz azért, hogy 
elmondjam neki, hogy úgy gondolom, mindenki 
így él és ez normális dolog. Nem akart 
meggyőzni az ellenkezőjéről, csak 
megmutatta, hogy mit mond erről Isten a 
Bibliában. Megkérdezte, hogy imádkozhat-e 
értem. Igen, válaszoltam. 

Mi történt veled? 

-(Joci) Nem álmodtam, hallucináltam, 
képzelődtem, a Szent Szellem megjelent a 
szobában és elém hozta a bűneimet, amik 
nagyon rám terhelődtek. Nem tudtam 
megvallani a bűneimet, mert a Sátán olyan 
módon leuralta a testemet, hogy ne tudjam 
kimondani a bűneimet Isten előtt. Imádkoztak 
értem és Isten adott újra és újra erőt ahhoz, 
hogy a szavakat ki tudjam mondani. 
Megmutatta Isten, hogy a bűnök, amik 
foglalkoztattak, az csak a felszín, és telve 
vagyok büszkeséggel, önteltséggel, 
önelégültséggel és gőgös vagyok. Jó volt 
megtapasztalni, hogy Istenre tudom bízni a 
családomat. Amikor megvallottam a bűneimet, 
éreztem, hogy Isten megbocsát. Ami 
számomra eddig közhely volt, Isten szeretete, 
közelsége, békessége Jézus megváltása, 
megtapasztaltam, hogy mindez valóság. Nem 

tudtam félremagyarázni. Ettől kezdve Istenre 
bíztam a családomat és az életemet.   

-(Edit) Ezen az estén, itthon éreztem, nem 
tudva azt, hogy mi történt vele, hogy valaki 
fontosabb lett a számára, mint én. Másnap 
osztotta meg velem ezt a megtapasztalását. 
Pár nap múlva újra megerősödtek a 
vastagbélrendszeri problémáim és egy reggel 
nagyon erős fájdalmakkal ébredtem. Egyedül a 
fürdőszobában letérdeltem és próbáltam 
imádkozni. Egy mindennapi igés könyvben az 
aznapi üzenet a János 5:6 volt,  Akarosz-e 
meggyógyulni.?. Isten szólt és igennel 
válaszoltam. Ezen a délelőttön Isten elém 
hozta a bűneimet, amiket megvallottam és 
Isten megbocsátotta azokat.  

Közben melyik gyülekezetbe jártatok? 

-(Joci) A Kármelbe, de részt vettünk a Gödöllői 
2 hetente megtartott istentiszteleteken is.  

Mikor merítkeztetek alá? 

-(Edit) 2001. február 18-án a Kármelben. 
Közben a tükrözéses orvosi vizsgálat 
kimutatta, hogy a bélgyulladásom 
csodálatosan visszahúzódott. A vizsgálat alatt 
Isten jelenlétét éreztem. Pécelen a 
gyermekmunkában elkezdtünk szolgálni, 
bibliaiskolába jártunk és gyerekmunkás 
továbbképzéseken vettünk részt.  

-(Joci) A Kármelben jó tapasztalatokat 
szereztünk,és áldást nyertünk  a 
gyermekmunkába. Ahogy elkezdődtek a 
rendszeres istentiszteletek Gödöllőn, már itt 
vettünk részt a gyerekmunkában és jó volt 
meglátni Isten vezetését.  

Hogy látjátok a gödöllői gyülekezetet? 

-(Joci) Jó volt megtapasztalni, hogy Isten 
Gödöllőn akar minket látni. Isten tanított minket 
a gyerekmunka szolgálat vezetésében, de azt 
látjuk, hogy ezt valamilyen szinten át kell 
adnunk másoknak. Ahhoz a látáshoz, amire 
Isten elhívta a gödöllői gyülit, az elveszettek 
elérése, ahhoz teljes szívből tudom magamat 
adni. Jó megtapasztalni azt, hogy az 
evangélista szolgálat vezetésében Isten 
csodálatos bizonyságokat ad, bizonyságot tesz 
vezetése mellett. Örülök, hogy a Pál Pali 
személyében az Isten egy hűséges 
munkatársat rendelt ki mellém. Örülök, hogy 
kicsi páromat építi az Úr, hogy együtt 
végezzük ezt a szolgálatot, hogy 
beteljesedjenek a régi próféciák. Jó tudni és 
látni , hogy a gyülekezet minden tagját építi az 
Úr. 
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-(Edit) A gödöllői gyülekezetet egy nyitott 
közösségnek látom, amely képes a 
befogadásra és a mások felé való szolgálatra.  
Jó látni a testvérek épülését,  az 
imameghallgatásokat a szolgálatok területén 
pl. dicsőítés, látni a gyülekezet egészének az 
épülését.  

Köszönöm a beszélgetést és Isten áldja meg a 
szolgálatotokat.  

 
���� Fekete Csaba - Dicsérni Őt teljes szívvel, 
igazságban 

Zsoltár 118,14-20 
 

 
 

„Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem 
szabadulásul.Vígasságnak és szabadulásnak 
szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak 
jobbkeze hatalmasan cselekedett! Az Úrnak 
jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak 
jobbkeze hatalmasan cselekedett! Nem halok 
meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak 
cselekedeteit! Keményen megostorozott 
engem az Úr; de nem adott át engem a 
halálnak. Nyissátok meg nékem az igazságnak 
kapuit, hogy bemenjek azokon [és] dicsérjem 
az Urat! Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek 
be azon. Magasztallak téged, hogy 
meghallgattál, és szabadításomul lettél!” 
 
Kedves Testvérem, a dícséretről szeretnék pár 
gondolatot megosztani Veled! Mindig van miért 
hálát mondani Istennek, mindig van miért 
imádkozni Hozzá, mindig van miért dicsérni 
Szent Nevét, mindig van miért énekelni és 
magasztalni Őt. A 119-es zsoltárban 
olvashatjuk, hogy a zsoltáríró 7-szer dicséri 
Istent naponta (Zsolt. 119;168). A szíved, 
amely tiszta dicséretre nyílik meg kedvességet 
talál Isten előtt. Az Úrhoz jöhetsz letörten, 
elcsigázva, gondokkal teli, de! hidd el az Úr 
megvidámítja lelkedet a dicséretek közben és 
az imádat alkalom arra, hogy megbeszéld az 
Úrral gondjaidat, letedd terheidet, Szent 
Szelleme betöltsön. (Zsolt23;3, Zsolt 34;19) 
Légy bizodalommal az Úrhoz teljes szívvel, 
igazságban, mert ígéretei igazak, mint az az Ő 
igéjében írva van. 
 

 
���� Fekete Irénke - Neked is szól… 
 

 
 
„Minden elcsendesül a Teremben... a 
SZENT JÓ körül tűz lángja lobog, melynek 
lobogása megzengeti a Királyi Várost... 
Mindenek Ura vágyik imádott harcosai 
dicséretére, angyalok tömege zengi az 
Ország minden részén: Dicsérjétek hát 
szüntelen, ne mulasszátok el egy pillanatra 
sem tölteni a Mennyei Tróntermet 
Megváltottak!  
...mert KEDVESEK ÉS BECSESEK 
VAGYTOK Szerelmes Királyunk szemében, 
HALLELUJAH...”  
 
Az Úr, az Ő kegyelméből bepillantást engedett 
a Mennybe; egy Mennyei jelenetbe, Mennyei 
pillanatképbe pillanthattam be. Két évvel 
ezelőtt egy kedd esti Bibliaóra után 
bandukoltam haza a békéscsabai 
gyülekezetből, és a Szent Lélek által írhattam 
meg ezt valakinek sms-ben. (Hm...vajon kinek 
is? Talán ismeritek...Hm...megvaaan: Fekete 
Csabi nevű kedves férfiúnak).  
Ha keressük Istent, nem rejtőzik el, de 
keresnünk kell, mert nem tolakodó és nem 
erőszakos.  
Isten szerelmének nincsenek feltételei, vagyis 
feltétel nélkül elfogad minket. Nem csak egy 
vagy két ember iránt, hanem az Úr Isten 
mindenki iránt ilyen csodálatos szerelemmel 
viseltetik. Isten mindenkiért egyformán 
feláldozta Szent Fiát, és Jézus Krisztus 
minden emberért vállalta küldetését, önként 
feladta méltó nagy nevét, megízlelte értünk a 
halált! Nem akármilyen árat fizetett azért, hogy 
megmentsen Téged! 
Megváltott – ez a Te neved. Minden emberé, 
aki Jézust gyermeki hittel befogadja. 
Miért mondom ezt? De hát már úgyis tudjuk...  
Talán így van. Talán tudjuk. 
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De Isten szerint a Szent Lélek által mindig fel 
kell gerjeszteni szívünket... mindig. 
 
„Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a Szeretet 
pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer 
valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, 
ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az 
Istent, azt már ismeri az Isten.” (I. Kor. 8: 1-3) 

 
���� Lükő Bálint - Szolgálatom a szociális 
otthonban 
 

 
 
Ézsaiás 58-ban és az Igéjében máshol is Isten 
tudatja velünk, hogy ő annak örül, ha a nálunk 
rosszabb helyzetben lévőknek segítünk. Ha ezt 
nem tesszük, akkor hiába imádkozunk vagy 
akár böjtölünk, nem hallgat meg bennünket, és 
nem lehetünk közösségben vele. 1993 őszén 
hívtam be Jézust a szívembe. Ez után néhány 
hónappal Jézus arra hívott a Biblia néhány 
igeversén keresztül (Máté 5:42, 6:1-4, 25:31-
46, Márk 12:31, Jakab 2:15-16) hogy 
adakozzak a szegényeknek, segítsek a 
hajléktalanoknak. Nem volt sok pénzem, így 
nem tudtam érdemben segíteni nekik. De mivel 
Isten nagyon közel vont magához, így az Ő 
szeretetét adtam tovább nekik. Később 
fokozatosan eltávolodtam Istentől, mert 
kezdtem engedetlen lenni Vele szemben. 
 
Mikor Veresegyházra költöztem a 
családommal, csatlakoztam a Szeretet Lángja 
Gyülkezethez. Ekkorra már elhatároztam, hogy 
"forró" leszek, azaz minden erőmmel 
igyekszem Istennek engedelmeskedni. Istentől 
kértem szolgálatot, és fokozatosan egyre 
többet kezdtem segíteni a gödöllői szociális 
otthonban élő mozgássérülteknek. Először 
csak az Istentiszteletekre hoztam őket, majd 
később már máshová is, ahogy az időm 
engedte. Legtöbbször azonban csak 
csekélynek tűnő szívességeket teszek meg 
nekik (bevásárlás, pakolás, szerelés), és ezt 
válogatás nélkül nem csak a hívő 

testvéreimnek teszem. Remélem, hogy így a 
nem hívők is megtérnek majd, sőt én azért 
imádkozom, hogy az ápolók és a többi dolgozó 
is megismerjék Istent. Nagyon várom, hogy 
Isten meglátogassa a szociális otthont, mint 
ahogy Gödöllőt és Magyarországot is! 

 
���� Németh Zsuzsanna (Gombos Györgyné) 
bizonyságtétele 
1962. december 26.-án Szombathelyen 
születtem. Születésem óta súlyos 
mozgássérült vagyok, így egész életemben 
intézményes elhelyezésre van szükségem. 
Nagy lelki erővel kell rendelkeznem, hogy el 
tudjam fogadni ezt az állapotot. 
 
Nagyon sok mindenen mentem keresztül, mire 
rádöbbentem, hogy egyedül Isten tud rajtam 
segíteni. 1981-ben kerültem a mozgássérültek 
rehabilitációs intézetébe Budapestre a II. 
kerületbe. Itt ismerkedtem meg a pasaréti 
református gyülekezettel és a lelkészükkel, 
Cseri Kálmánnal. Nagy hatással voltak az ott 
hallott igehirdetések a további életemre. 
Feltöltődést jelentett, amikor lelkileg egyre 
jobban láttam, hogy nem véletlenül vagyok 
sérült, Istennek terve van az életemmel. 
 
Később Erdőkertesre kerültem egy idősek 
otthonába, ahol teljesen más volt az élet: Isten 
szeretetét éreztem meg itt. A férjem, Gyúró 
nagy szeretettel, segítő kezekkel nyúlt felém a 
családjával együtt. A rehabilitációban azóta is 
nagy segítségemre van egy nagyon 
lelkiismeretes patronálóm, Zoltai Zsolt 
gyógypedagógus. 
 
Nem vagyunk elkeseredve, itt a gödöllői 
otthonban az egyik legfőbb célom, hogy a 
sérült társaimat is Jézushoz vezessem. Ebben 
nagy segítségünkre van Babarczi Józsefné 
(Éva néni) és Bálint. 
 
Férjemmel 1985-ben ismerkedtem meg 
Erdőkertesen, 1986. november 5.-én 
házasodtunk össze. Házasságunkat Isten 
szeretete köti össze. Ahogy a férjemet 
gondozom, úgy érzem, hogy közben én is 
gyógyulok. Sok nehézségem van a 
hétköznapokban, de Isten szeretete minden 
nehézséget legyőz és Ő ad mindenhez erőt. 
 
Itt az otthonban is példa az életünk, mert ezzel 
mutatjuk meg a lakóknak és a nővéreknek 
Isten szeretetét. Sok lakó magába roskad és  
befelé fordul, és ez bizonyos értelemben ront 
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az egészségi állapotukon. Ezért érzem úgy, 
hogy lelki támaszt kell kapjanak rajtam 
keresztül Istentől, és szeretetet, Isten Igéjét 
vigasztalásképpen. 

Legkedvesebb időtöltésem a bibliaórák 
vezetése itt a szociális otthonban. 

 

���� Mundi Tibor bizonysága 

Apai ágról volt egy nagyapám, aki a családot a 
hívők táborába elindította. Ez a nagyszülőm 
élete során maga határozta meg, hogy az őt 
követő családtagoknak a csónakja milyen 
irányt vegyen. A családunknak a többi tagját 
előttem oly homály fedi, ami lehetetlenné teszi 
a róluk való további okfejtést. Én csupán 
hosszú kihagyás után magamtól határoztam el, 
hogy ismét a hívők táborához csatlakozom. A 
bentlakás adta a lehetőséget, hogy számomra 
fontos dolgokkal foglalkozzak, pl. teológiai 
könyvek olvasásával. Kis idő múlva az 
olvasást valamilyen fokon az írásbeli dolgok is 
kezdték tarkítani. Akkor már avval is kezdtem 
foglalkozni, hogy magam is ezekből cikkeket 
írjak. 
Áttérek a szociális otthonban a hívő közösség 
helyzetére. A közösség létszáma csekély, és 
az elmúlt években gyérülő tendenciát mutatott. 
A hívők összefogása is lehetne jobb. Például 
egy rendszeres reggeli imaalkalom hasznos 
lenne. Ehhez azonban egy vezetőre is szükség 
volna. E cikk sorai csupán vitaindító 
szándékozik lenni. Kérjük az olvasók 
hozzászólását! 

 
���� Szabó Dávid  - Az ifiről 
 
Abban a megtisztelő feladatban részesültem. 
Hogy írnom kell az ifiről. Azt hiszem ilyenkor 
illik egy kicsit a múltba nyúlni a bemutatással.  
Az első ifik 2003 elején kezdődtek egyre 
nagyobb rendszerességgel. Ezeket az 
alkalmakat először még Bíró Attila tartotta, 
később Zarándi Attila vette át, és most Rácz 
Anita tartja, igaz az igei üzenetet nem mindig ő 
adja át, de a szervezési és egyéb feladatokat 
általában ő csinálja.  
Jelenleg minden szerdán 18:00-tól jövünk 
össze általában a Nap utcában, de többnyire 
nem 6-kor kezdünk, mert még mindenki 
mindenkivel megbeszéli az elmúlt héten történt 
nagggyon fontos történéseket, amiket persze 
máskor nem tudnak…Végül mikor Anitának 
sikerül mindenki figyelmét magára vonnia, a 

pásztor, Anita vagy valaki elmondja az igét 
amit az ÚRtól kaptak. Később ezeket 
megbeszéljük, akár személyes bizonyságokon 
vagy véleményeken keresztül. Az fejtágítás 
után pontosítjuk a következő ifit vagy más 
programokat, mint pl a nyár elei grill paty, vagy 
a tavaszi kirándulások. 
Tavaly (nekem még idén) a Rám-szakadékhoz 
kirándultunk el ’atti’ vezetésével. A tervezett út 
kb 5km hosszú lett volna, ehelyett kb 20-25km-
t gyalogoltunk és Attila mindig azt mondta, 
hogy már„…csak 1km van hátra…”:-A hajót 
nem értük volna el, ha Andris utolsó erejéből 
nem fut le a hajókikötőbe, és szól a 
matrózoknak, hogy várjanak még 2 percet 
amíg a többiek is ideérnek. Szerencsére 
mindenkinek sikerült feljutnia a hajóra, bár 
ezek után már senki sem érezte úgy, hogy 
valaha is még egyszer ellátogat a Rám-
szakadékhoz. Ez persze csak 1-2 gondolat volt 
a kirándulásainkról és az fi keretein belül 
szervezett programokról, amire persze minden, 
magát fiatalnak érző nem gyülekezeti és 
gyülekezeti tagot várunk. 
 

 

 
���� Babarczi Józsi & Edit - Gyermeksarok 
 
Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül 
nevét, hirdessétek tetteit a népek közt !  
Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, 
emlegessétek minden csodáját !     
Zsolt.105.1-2  

    Az Úr sokszor megörvendeztet, megerősít 
minket gyermekek bizonyságai által. Ezek 
közül szeretnénk most kettőt megosztani 
veletek. Isten öröme és szeretete töltsön be 
mindnyájunkat.                                                                                                           

Szabó Boglárka 

Egy alkalommal testvérem Sanyi szerette 
volna, ha együtt imádkozunk. Nem akartam 
vele együtt imádkozni és eldöntöttem, hogy 
meghallgatom Őt, de én inkább magamban, 
vagy egyedül fogok imádkozni. Ahogy a tesóm 
imádkozott, becsuktam a szemem és egy 
rácson keresztül azt a képet láttam magam 
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előtt, hogy Jézus szomorúan hátat fordít 
nekem és elmegy az ördög pedig nevetve jön 
felém. 
Rossz volt ezt látni és félelmet keltett bennem. 
Mondtam Sanyinak, hogy inkább imádkozom  
vele hangosan. Ebben a pillanatban Jézus és 
az ördög is megálltak, helyet cseréltek, majd 
Jézus  jött felém nevetve és az ördög ment el 
bosszankodva.  
Kellemes érzés töltött el engem. 

Szabó Sanyi  bizonysága 

Egy alkalommal a közös istentiszteletre a 
gyerekeknek –a gyerekmegőrzőben- 
színdarabbal készültünk, amelyben én is 
szerepeltem. Iskolánkban ásványtúrát 
szerveztek, amire én is jelentkeztem. A túra 
időpontja ugyanarra a napra esett, mint 
amelyik napra a színdarab bemutatása 
/szolgálat/. 
Nagyon szerettem volna a túrán részt venni. A 
barátaim is megerősítettek arról, hogy a túra 
időpontja vasárnap.  
A színdarab bemutatásán való részvétel 
mellett döntöttem. Másnap megerősítést 
akartam kérni Zsóka nénitől - a túra 
szervezőjétől- a kirándulás időpontjáról. 
Elkértem tőle egy részletes tájékoztatót, 
amelyből kiderült, hogy az ásványtúra várható 
időpontja szombat és nem vasárnap. Öröm 
volt bennem.  

Ezért tehát mi is, akiket a 
bizonyságtevőknek akkora fellege vesz 
körül, tegyünk le minden ránk nehezedő 
terhet, és…. Nézzünk fel Jézusra , a hit 
szerzőjére és beteljesítőjére… 
Zsid.12. 1-3 

Szeretettel várunk gyermekek ill. gyermekekkel 
kapcsolatos bizonyságokat.  

                        Legyen áldott a mi Urunk neve! 

                                                                                                                    
���� Rothmayer Barnabás - Versek 
 
Készülj fel! 

 …van tűz? Van fény?  
 Van meleg nálad? 
 -mert jön az éj,  
s ez mind kell, 
ha a nappali sugarak elkopnának..! 
 
az alma illata 

Mi jó van az alma illatában? 
-az ébredés! 

-üde, friss őszi reggel a kertben-  
fátyolos,elmosódott színek: 
sárga,zöld,piros és barna, 
és savanyú-édes ízek, 
gomolygó gondolatok 
-a télire eltett élet… 
Féltve őrzött szerelem, 
gömbölyű formák – 
szeretem!  
 
A fa s a gyümölcs, 
s mi benne van minden, 
Téged dícsér hatalmas Istenem! 
 
Jézus 
 
Az Élet kell ahhoz, hogy az Úton mehess 
És az Igazság, hogy szabadon szeress 
Mindehhez Jézus kell benned éljen, 
Hiszen Ő az ÚT, az IGAZSÁG és az  ÉLET 
 
Szólt a Hang 
 
Plántáltalak, hogy  
szentségben élj, 
s bogáncs helyett 
édes gyümölcsöt érlelj, 
 
most mégis tövist tépek le 
elkínzott tagjaidról,  
mert a bűn martaléka voltál 
-de elmúlt az éjjel… 
 
ma megmetszelek 
s beléd oltom a Krisztus vérét, 
élj szentül, 
légy termőbb mindenkiért! 
 
Csoda 

Bennem lélegzik az erdő 
s érzem a rétek fűillatú  
erejét 
gyökeret vetett az élet  
mindenben  
-köröttem zümmög, 
hever szanaszét 
a leveleken 
és befészkelte magát a virágokba… 

Uram! A Te műved e csoda… 

Ajándék 

a lágyan lengedező szellőben  
továbbúszott a pillangó, 
élő színeiben a kis virág  
még remeg 
zöld levelein harmatcsepp 
csillog 
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-sárga porzóiról puhán  
peregnek a szemek, 
ó! Szép e virág! 
… 
ezt adom Neked 
 
Nem kell más 

most tettem le terheim 
s szívem lebeg Szentlelkeddel  
Uram 
Szétvet az öröm 
Ettől remeg testemben imám: 
Te legyél Utam! 
--a hullámsírba veszett minden  
mi elválaszthat Tőled 
és nem is kell más,csak 
kérjem a Te erődet… 
 
„vérszövetség” 

Krisztus –véred éget 
              mardos a bánat s örül  
bennem a szabadulás 
-vegyes érzelmek- mert méltó  
               nem vagyok Hozzád… 
 
--tested kovásza fanyar számban 
               -bűntelen tört meg az, 
vért ontott a gyarló ember –mert Te, 
Isten akartad 
-a gerenda szálkáit érzem s a  
töviskorona vérző fenségét 
                -úgy viselted Jézus,mint 
                 Szeretet Királya 
-aki vélünk szövetségre léptél… 
 
Krisztus 

Lelkemben örök élet himnusza 
a Kereszt, 
melyen Krisztus sápadón, emberként  
szenvedett-  
értem bűnösért áldoztunk 
egy tiszta életet- 
érteni nem lehet-, de hidd 
és lásd Szavát… 
-ez mennyei,csodás szeretet 

Isten küldte le Szent Fiát! 

���� Vinczéné Marika - Receptek 
 
Gazdag hústekercsek kapros savanyú 
káposztával 

Hozzávalók: 
• 0.5 kg füstölt, főtt sertés tarja  
• 0.5 kg savanyú káposzta 

• 4 szelet marhahátszín (karaj) 
• 4 szelet sertéskaraj 
• 2 fej vöröshagyma 
• só 
• fehér bors 
• piros fűszerpaprika 
• kapribogyó 
• babérlevél 
• 1 csokor petrezselyem 
• kevés kapor 
• őrölt kömény 
• 1 kanál sűrített paradicsom 
• 20 dkg füstölt szalonna 
• 1 db zsemle 
• kevés tej 

Elkészítés: 
A 4-4 szelet karajt kikloffoljuk, majd 
félretesszük. A töltelékhez a füstölt szalonnát 
kockára vágjuk és serpenyőben szép pirosra 
pirítjuk. Hozzáadunk 1 db apró kockára vágott 
vöröshagymát és üvegesre pároljuk. Kockára 
vágjuk a tarját is és beletesszük, majd kevés 
fehér őrölt borsot szórunk rá, beleteszünk 1 db 
tejben áztatott zsemlét és az apróra vágott 
zöld petrezselymet. Megkóstoljuk és egy kicsi 
sóval ízesíthetjük. Összeforraljuk az egészet.  
A kikloffolt karajszeletekből egyet-egyet 
szorosan egymás tetejére rakunk, úgy hogy a 
marhahús legyen alul, a tetején pedig a 
sertéskaraj.  A tetejére rakunk az elkészített 
töltelékből, annyit, hogy be tudjuk tekerni, mint 
egy töltött káposztát. A 8 db hússzeletből 4 db 
hústekercsünk lesz, amit jó erős cérnával 
összekötözünk, hogy főzés közben fel ne 
nyíljon.   
A kapros savanyú káposzta elkészítéséhez 
egy fazékba olajat teszünk, hozzáteszünk 1 fej 
felszeletelt vörös hagymát és üvegesre 
pároljuk. Hozzáadunk 1 kanál sűrített 
paradicsomot, megkeverjük, majd 1 kanál piros 
paprikát és felengedjük lével. Beletesszük a 
megmosott savanyú káposztát, 1 db 
babérlevelet, 1 kis kanál őrölt köményt és 
kevés sót. Felforraljuk. Forrás után 
belehelyezzük a töltött hústekercseket, lefedjük 
és puhára pároljuk. Amikor a villa könnyen 
belemegy a húsba, akkor kész. Kiemeljük a 
hústekercseket és egy kis hűlés után félmeleg 
állapotban levagdossuk a zsinegeket. Egy 
darab hústekercsből 3 db ferdén vágott 
hússzeletünk lesz, amit külön akár szendvics 
díszítésére is használhatunk, mert nemcsak 
finom, hanem nagyon mutatós is. A káposztát 
még egy kicsit főzzük a tekercsek nélkül, majd 
egy kis apróra vágott kaporral tányérba merjük 
és a tetejére rakjuk a hússzeleteket. Ízlés 
szerint díszíthetjük tejföllel is.    


