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Riport Nagy Andrással  

 

 

Török Zsuzsa: Szia Andris, hány éves is 

vagy? 

Nagy Andris: 18 leszek februárban. 

TZs: Mesélnél egy kicsit a családodról? Mire 

emlékszel, amikor még együtt volt a 

család? 

NA: Békásmegyeren laktunk egy 

panellakásban és közel laktak a 

nagyszüleink. Volt egy telkünk is, ahova 

néha lementünk. 

TZs: Meddig volt ez így? 

NA: 2000-ig. Ekkor kezdtek el válni a 

szüleim. Apu talált valaki mást és anya 

beadta a válókeresetet és apuban is 

megerősödött a válás gondolata. 

TZs: Mikor költöztetek Isaszegre? 

NA: 2000-ben költözünk ide, majd pár 

hónapra rá megkezdődött a válás. Igazából 

apu akart mindenképpen vidéken lakni a 

halak és akváriumok miatt.  

TZS: Azt hogy ti kinél maradtok, azt mi 

döntötte el? 

           
NA: Sokat vitáztak a szüleim azon, hogy ki a 

jobb szülő, és ez nagyon bántott engem. 

              Én azt mondtam, hogy én nem 

megyek sehova, mert akkor sem bírtam a 

változásokat. Nekem tetszett ez a ház és itt 

voltak a barátaim is. 

 TZs: Krisztián ugyebár társaságban érezte 

jól magát. És te? Te nem tartoztál 

valamilyen társasághoz? 

NA: Esténként lejártam a játszótérre. 

TZS: Mennyi idős voltál te akkor? 

NA: 14 éves körül voltam. Akkor kezdtem 

belekóstolni ebbe a lezüllős dologba, de 

nekem nem tetszett. Lejártam a játszótérre 

és ott voltam este 11-ig és hintáztam. 

Ilyenkor kitaláltam magamnak, hogy mit 

csinálnék ha…..! És ezzel megnyugodtam. 

Még télen is hintáztam. Volt, hogy 

odafagyott a nadrágom a hintához, és 

szétszakadt. Néha fáztam, amikor egyedül 

voltam, de ha valaki ott volt, mindig 

kitaláltam valamit.  
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TZs: Biztos sokat fáztál a hintán. 

NA: Nem szoktam fázni. Anyu szokott. 

Valahogy mintha benne maradt volna az 

összes fázás. Krisztián is vékony cuccokban 

jár télen, mert mi nem érezzük annyira a 

hideget. Anya nem szereti a hideget. 

Nyáron is farmerben jár, és nincs melege. 

TZs: Ha úgy gondolod, áttérhetünk a 

családról Isten dolgaira; vagy szeretnél még 

valamit mondani ezzel kapcsolatban? 

NA: Igen, hiányzik az apukám! Nem tudom 

azt mondani, hogy most hiányzik. Akkor 

hiányzott, amikor szükségem lett volna rá, 

de ma már nem.  

TZs: Hogy élted meg azt, amikor az anyu 

megtért? 

NA: Anyunak volt egy macskás barátja, ahol 

egyik Csilla nevű hölgy a Hit gyülibe járt. Ő 

hívott minket el oda. 

TZs: És hogy hívtak el: „Ó, Andris, 

elmegyünk a Csillával, jössz te is?” 

NA: Persze! Azt is mondta a Csilla, hogy ha 

előre hívnak, menjek csak előre. Valaki 

nyelveken beszélt a hátam mögött és ez 

valahogy segített, hogy döntést hozzak és 

előremenjek. Így könnyebb volt. 

TZs: Előrementél? 

NA: Persze. Nekem ez nem volt fura, a 

nagymamámmal is jártam gyülekezetbe és 

érdekelt. Ez után volt egy nagy megszakítás, 

amikor anya nem járt gyülibe. Én elmentem 

a kadarkúti táborba, ahol megismerkedtem 

Bálinttal. Utána ő járt hozzánk angolt 

tanítani és megismerte anyut is. Bálint 

elhívta ebbe a gyülibe és anya elkezdett 

járni Gödöllőre. Én akkor még az isaszegi 

Pünkösdi gyülekezetbe jártam.  

TZs: Hogy kerültél az isaszegi gyülibe? 

NA: A téren, ahová lejárkáltam, ott volt 

Albert Dávid, a János unokája. Ő mesélt 

arról, hogy milyen csodákat tesz Isten. Én 

csak füleltem, és amikor ő megkérdezte, 

hogy miért nem jövök el a gyülibe, én 

elmentem és nagyon tetszett. Anyu oda 

soha nem járt. Én viszont Kadarkútra is 

velük mentem. 

TZs: De akkor miért jöttél onnan el? 

AN: Anyu elvitt a Hit gyülibe, aztán amikor 

a Szeretet Lángja Gyülekezetbe kezdett 

járni, elvitt az ifi csoportba. Ez nagyon 

tetszett nekem. Utána hoznom kellett egy 

döntést, mert két gyülibe mégse járhattam. 

Mivel ebben a gyüliben olyan fiatalok 

vannak, akik korombeliek, Gödöllő mellett 

döntöttem.  

TZs: Ez mikor volt? 

NA: Ez kb 2006-ban volt. 

TZs: Hogy érzed itt magad? 

NA: Vannak fura dolgok. Például, amikor a 

Szent Szellem megérint, és a földre esel. Én 
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azt mondom, hogy ez jó, de félek attól, 

hogy ha a Jan Palmer odajön hozzám, össze 

kell esnem. Erre azt mondta Anita, hogy 

hagyjam, hogy a Szent Szellem irányítson. 

Volt olyan, hogy a Szent Szellem 

megérintett, mire én elkezdtem sírni és 

összeestem. 

TZs: A bemerítkezésed is simán ment, 

mondták, hogy be kell merítkezni, és te szó 

nélkül mentél. 

NA: Megbeszéltünk mindent a 

bemerítkezés előtt és az utolsó pillanatban 

jöttem rá, hogy van egy bűnöm, amit 

gyorsan elmondtam Szabó Sándornak és 

utána bemerítkeztem. 

TZs: Milyen álmaid vannak az életeddel 

kapcsolatban? 

NA: Hagyom, hogy had sodródjak. Csak a 

most van és a holnap. Mindig megvárom a 

holnapot és ennyi. 

TZs: Értem. Akkor mesélj nekem egy kicsit 

az iskoládról. Hogy találtad meg ezt az 

iskolát, ahol most tanulsz? 

NA: Nyolcadik után sok iskolát bejelöltem, 

de egyikbe sem vettek fel. Egyszer anya 

mondta, hogy van egy iskola ahova jó lenne 

beadni a jelentkezést, én pedig 

jelentkeztem a Pesti Barnabásba, ahova fel 

is vettek.  

TZs: Anya rengeteget imádkozott ám ezért! 

Ez egy imameghallgatás volt Isten részéről, 

hogy azt az egyet megtalálta, ahová neked 

menned kellett. Hogy érzed itt most 

magad? 

NA: Jól, meg rosszul. Néha jól, de kemény 

emberek vannak az iskolában. Nem 

tudtam, hogy ennyire csúnya ez a világ. 

Nagyon fura emberek vannak itt. 

Dohányoznak, intézetből jöttek, évente 

meghal valaki. Most is meghalt egy 

érettségizett fiú. Vannak, akik szeretetre 

éhesek, annyira kell az embereknek a 

szeretet, de rossz helyen keresik. Szex, cigi, 

drog ilyesmi. Az osztályban két ember 

fogadott el, ezért nem is dolgoztam velük 

csapatban.  

TZs: De remélem nem szomorkodsz azért 

mert ezek az emberek nem fogadtak el, 

hiszen akkor lennél náluk jó, ha olyan 

lennél, mint ők.  

NA: Megpróbáltak hatalmaskodni rajtam, 

de hála Istennek ez nem sikerült. Ők jobbá 

akartak tenni engem. 

TZs: De akkor azért van ott barátod. 

NA: Van sok. Van egy, akinek elmondtam a 

nagy titkomat, és azóta tök jó haverok 

lettünk.  

TZs: Mesélj egy kicsit a terveidről. 

NA: Pék leszek, ezt már eldöntöttem, 

három év lesz a tanulás, utána pedig 

cukrásznak szeretnék két évig tanulni. A 

második már érettségit ad. 
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TZs: Van még itt egy kérdés: amióta otthon 

van Krisztián, változott-e a kettőtök közötti 

kapcsolat? 

NA: Már egy jó ideje jobb lett a 

kapcsolatunk, megbeszélünk egymással 

mindent, és megértjük egymást. Az a jó, 

hogy most mindig otthon van valaki, és ha 

unatkozom, van kivel beszélgetni. Nem kell 

bekucorodnom a szobámba, és TV-t 

néznem, hanem vele beszélgetek, játszom, 

főz nekem otthon. Mindenkinek főz, amikor 

anyu nincs otthon. 

TZs: Mennyivel jobb, most hogy nem vagy 

koleszos? 

NA: Nem tudom miért, de nem éreztem 

magam ott jól, habár a vége felé egy kicsit 

jobb volt. Bejárósnak lenni sokkal jobb! 

Mindig történik valami az emberrel. A 

vonaton is mindig történik valami és otthon 

azért mégiscsak sokkal jobban érzi magát 

az ember. 

TZs: Az hogy keresztény voltál, azt 

elfogadták. 

NA: Volt egy másik keresztény fiú, így én is 

egy hónap után elmondtam, és ezt 

elfogadták. Nagyon furcsállták, de 

elfogadták. 

TZs: Ott a világnak egy nagyon nagy vára 

lehetett, ezért nem olyan furcsa, ha nem 

érezted ott magad. 

NA: Hát igen esténként nem lehetett aludni 

a cigifüsttől, mindig ilyen kiabálós dolgokat 

terveztek, hogy idegesítsék az ügyelő 

tanárt. Engem a zuhanyzás zavart a 

legjobban. Nem volt semmi függöny, csak 

egy tér volt, meg higiénia sem volt. Úgy 

nézett ki a zuhanyzó, mint egy disznóól. 

TZs: Hozzá tudtál szokni a bejáráshoz, a 

felkeléshez? 

NA: Igen, hozzá tudtam szokni a 

koránkeléshez. 

TZs: Tudom, hogy te jársz énektanárhoz. 

Elmesélnéd nekem, honnan indutl ez? 

NA: Jártam társastáncra, ott a tánctanár 

lánya énekelt, és megnéztük. Akkor 

megtetszett és el kezdtem járni 

zeneiskolába. A tanár mondta, hogy ne 

hagyjam abba, mert sokat fejlődtem, és így 

maradtam. 

TZs: Nem zavart a mutálás? 

NA: Nem. Volt egy korszak, amikor 

borisszás volt a hangom, de azon már túl 

vagyok. 

TZs: Milyen terveid vannak az énekléssel? 

NA: Jövőre elkezdek szolfézsra járni és 

megtanulok zongorázni. 

TZs: Szerinted Isten használni akarja ezt a 

tudásodat? 

NA: Remélem igen, mert én nagyon 

szeretnék dicsőítő lenni. 
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TZs: Utolsó kérdés: beszélj nekem arról, 

hogy a vasárnap délelőttönkénti 

„megölellek, nyakadba ugrom, mosolygok 

Andriska” mögött ki rejtőzik, hiszen ez a 

riport azért van, hogy megismerjük a 

másikat. 

NA: Egy félős, naiv, sötétben kucorgó fiatal 

gyerek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TZs: Ez az álarc is te vagy, és van egy másik 

Andris is? 

NA: Ez teljesen én vagyok, néha jó kedvem 

van, néha nem. Ez ingadozó, mindig 

változik. 

TZS: Köszönöm az interjút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyisd ki az ejtőernyőt 

 

A hit mindent megszerez, 

A szeretet mindent elvégez, 

Az alázat megtartja mindezt. 

Nyisd ki az ejtőernyőt, 

Ne hagyd porba hullni 

Isten beszédét! 

Ne legyen nálad palánk 

Ne engedd lepattanni 

A labdát! 

    Barna János 
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A hónap kérdése 
 

„ Milyen lenne álmaid nyaralása?” 

 

Babarczi Józsefné, Edit 

Kb. máj 01-től szept 30- ig tartana /elő-utó-

főszezon egybe/ teljesen szabadon 

elindulni olyan egybeépített lakókocsival 

ami összkomforttal van ellátva + bicó. 

Útvonal, program: ami csak belefér ebbe az 

öt hónapba. Nem kapkodva, nyugiba, mert 

ami kimarad azt a következő évben 

bepótolnám. Ez egy évről-évre ismétlődő 

álom. És hogy kibírnám-e ??? Szívesen 

kipróbálnám!!! És kit vinnék magammal?? 

Aki szívesen velem tart. 

 

Csömösz Tibor 

Mivel én még nem voltam magamtól sose 

nyaralni, így ez nehéz kérdés. Nem 

szeretem a meleget, sem a hideget, tehát 

18-28 fok között lenne jó. Szeretem a 

hegyeket, csak ne kelljen sokat mászni. 

Nem ültem még repülőn, így szeretnék 

repülőn odautazni, mondjuk sok órán át, 

egy teljesen más időzónába, mert még 

olyat nem éltem át. "Ökör iszik magában" 

mondásból kiindulva, én legszívesebben a 

szerelmemmel (ha lenne) töltenék el időt, 

de azt bárhol. Szeretem mind az ember, 

mind a természet alkotásait, így akár 

kirándulás, akár múzeumok megtekintése 

nekem élvezetes lenne. A sok komolyságot 

nem szeretem, ezért valami híres 

vidámparkkal is egybe kötném a 

programot. Szeretem a finom kajákat, ezért 

étterembe ennénk kipróbálva új ízeket és a 

biztos régieket is. Összeségében tehát a 

francia Disneylandbe mennék. J   

Neem. Igazából a szeptemberi Izraeli útat 

nagyon várom. Ez mindenképpen hasznos 

lesz és élvezetes. Nem csak a hol miatt, 

hanem a kivel miatt is. Így a legjobban 

Istennel szeretnék lenni, aztán Isten 

embereivel. Ezek nélkül sehol sem 

szeretnék lenni, mert igazán nem tudnám 

élvezni. Velük pedig mindenhol otthon 

lennék kicsit. Merthogy ugye: mindenhol 

jó, de a legjobb otthon.  

 

Nagy András 

Egy sziget, ahol minden ember ott van, akit 

én szeretek, csak olyan dolgokat csinálunk, 

amit mi szeretünk és nem kell semmit 

tennünk csak kinyújtóztatjuk az izmainkat. 
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Lükő Bálint 

Én egy hétnapos kirándulásra gondolok, 

mert így vasárnap is biztos lesz benne, 

amikor is duplán lehet pihenni. A Földet 

már unom, ezért valamelyik közeli bolygóra 

mennék kirándulni. A Mars jó úticélnak 

tűnik, mert nem sok turistával kell 

számolni, és kellemes az éghajlata is (-50 és 

+50 C fok között, csakúgy mint ezen a 

bolygón). Fürdőnadrágot nem viszek. Egy 

kis vödörrel meg lapáttal felszerelkezve 

mennék felfedező útra. Itthon aztán 

eladnám a köveket, amiket ott gyűjtöttem, 

mert abból jó esetben visszajön az 

útiköltség nagy része. 

Fónyad Anna    

A tengerparton henyélés jól hangzik, de 

csak egy hétig birnám. J 

 

Rácz Anita 

Én szeretem a kifexem a tengerpartra és 

henyélek típusú nyaralást és a gyalogolok 

és megnézek mindent, ami az utamba kerül 

típusut  is. Csak elhatározás kérdése, hogy 

mire állítom be magam. Igazából (Chile óta) 

a társaság a fontos. Mindegy hol vagyok, ha 

jókat lehet dumcsizni + nevetgélni. 

 

Török Zsuzsa 

Ha lehet, ne legyen kempingben, de lehet, 

hogy ahhoz is hozzá tudnék szokni. Amire 

vágyom az a tengerpart és hegy egyszerre. 

Csodálatos lenézni a hegyről, a tenger 

változó mélységeit látva. Inkább autóval 

mennék, mert az szabadságot ad, oda 

mennénk, ahová akarnánk. Az étkezést 

tekintve nem vagyok igényes, csak legyen 

valami a pocakomban. Nem túlzottan 

szeretem a helyi különlegességeket 

megkóstolni, maximum egy falat erejéig.  
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Prófécia 
         

Isten üzenetét, bátorítását szeretném 

elmondani nektek.  

Ahogy a gyülekezetért imádkoztam, azt 

mutatta meg Isten, hogy a gyülekezetünk 

nagy többsége mennyire meg van fáradva, 

mennyire langyosak vagyunk, 

hiányzik a tűz és az odaszánás. 

Isten azt mondja, lépjünk ki 

ebből a langyosságból, ez neki 

egy nem tetsző állapot. Teljes 

lényünkkel visszatérni, 

belekapcsolódni Jézusba - és 

élet jön belénk, megújulunk, 

felfrissülünk testben és 

szellemben is. Ő meggyógyít 

minket, felüdít, ha akarunk belemerülni az 

éltető vízbe, a Szent Szellem tüzébe. Isten 

azt mondja, az aratnivaló sok, de kevés a 

munkás. Amikor Ő szól és hív, lépj ki 

bátran! Ne mond azt, hogy túl öreg, túl 

fiatal vagyok, ó Uram én ehhez nem értek, 

ezt nem tudom. 

Nem úgy születünk, hogy mindent tudunk. 

Csak azért, mert az első próbálkozás nem 

sikerült, elestek, de felkeltek, újra indultak, 

mert akartak, járni, akartak felfedezni, és 

sikerült. Nekünk is szolgálatba kell állni, és 

ha akarjuk, menni fog. Imádkozz ezért, és 

Isten megáldja az akarást, és helyt tudsz 

állni ott, abban a munkában, amit rád 

bízott, amit elvár tőled. Vezetni fog és 

megsegít, erőt ad neked, sziklára állítja 

lábadat, nem ingoványra. 

Hidd, hogy Jézus Krisztussal győzni fogunk, 

vele győztesek vagyunk. Fölfelé nézz és 

jársz a vízen! Biztonságosan! És szolgálsz, és 

bátorítasz, és közben jársz , imádkozol, 

tűzzel, erővel, és 

meghallgattatnak a te imáid. 

HIDD!!!!. 

Minden csüggedés, fáradság, 

nem akarás, minden mélység, 

a kudarcok, ami volt, arra ne 

tekintsünk, az már 

mögöttünk van, azt elfelejtve 

– valljuk meg, ahogyan Pál is 

megvallotta – ami pedig előttem van annak 

nekifeszülve futok HITTEL egyenest a cél 

felé. 

Ha megfáradtál, ha megöregedtél, ha még 

csak tizenéves vagy, hidd el, van feladatod, 

van munkád, van dolgod Jézus Krisztus 

testében! Ő akarja és meg fogja dicsőíteni 

nevét a te szolgálatodban és az életedben 

is. Így legyünk áldottak az Úr Jézus 

nevében. Ámen 

 

  Babarczi józsefné, Éva néni 
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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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            

       

                       Rottmayer Barnabás 
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Ebben a számban szeretnénk a 

bizonyságok rovatban az utcai 

evangékizációra fektetni a hangsúlyt, 

hiszen gyülekezetünk a nyár folyamán is 

kint lesz péntekenként Gödöllő utcáin, hogy 

hirdessék a megtérést az embereknek. 

Kérésünkre Fónyad Anna és Babarczi József 

osztotta meg velünk tapasztalatait ezzel a 

misszióval kapcslatban. 

 

Fónyad Anna: 

Várakozással mentem pénteken 

evangelizálni. Vajon Isten mit cselekszik 

ma? Az első utunk lányokhoz vezetett, akik 

a padon ültek. Sajnos fáradtak voltak és 

elutasítóak. Társammal tovább mentünk és 

kértük az Urat, hogy ne fájjon az elutasítás. 

Megint láttunk fiatalokat, ezúttal egy 

csoport fiú ült a padon. Én azt mondtam, 

ne menjünk oda. Zsuzsa rögtön imádkozni 

kezdett a hitetlenség és önteltség ellen. 

Tovább mentünk és két fiatalember ugrált a 

Polgármesteri Hivatal mellett. 

Megszólítottuk őket. Rendkívül nyitottak 

voltak. Szívesen hallgatták az Úr Jézusról 

szóló beszámolónkat. A végén mindkét 

fiúért imádkoztunk. Nagyon örültünk a 

nyitottságuknak. Megköszöntük Istennek 

őket és mentünk tovább. Közben 

megláttunk egy fiatalembert álldogálni a 

kirakat előtt. Imádkoztunk, hogy Isten 

rajtunk keresztül szóljon hozzá, majd 

odamentünk. Először nem akart Istenről 

hallani, de mi nem adrtuk fel. Végül, sok 

mindent sikerült elmondanom neki és nagy 

öröm jött a szívembe. 

Ezután találkoztunk Palival és 

buzdítottuk egymást. Imádkoztunk, Isten 

pedig erőteljesen jelen volt. Azt kértük, 

hogy teljes szabadságban tudjunk lenni a 

szolgálatban. A banknál egy fiatal pár állt, 

akiknek Pali nagyon szabadon tudta 

hirdetni az evangéliumot. Nagyon figyeltek 

rá. A lány a keleti vallások felé húzódott. 

Egyszer csak fogták magukat és elmentek. 

Mi megáldottuk őket és mentünk tovább. 

Egyszercsak meglátta unokaöcsémet 

és a párját a téren. Nem szóltam Palinak, 

mert nem szerettem volna velük találkozni! 

Nagy örömömre nem láttak meg. Ekkor 

eszembe jutott, hogy a félelmet csak úgy 

tudjuk legyőzni, ha belemegyünk. 

Elmondtam Palinak, hogy ott megy az 

unokaöcsém és a párja. A Pali mosolygott a 

bajsza alatt és egyenesen oda vette az 

irányt. Attól féltem, hogy unokaöcsém 

anyja, aki a nővérem, elítél majd amiatt, 

hogy utcai evangelizáción veszek részt. 
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Odamentünk és Pali elkezdett bizonyságot 

tenni Istenről. Attila pedig mondta, hogy 

épp házassági előkészítőn voltak esküvő 

előtt a református templomban.  

Egy tanulsága volt ennek a 

bizonyságtevésnek, mégpedig az, hogy 

legyőztem a félelmemet. 

Újra imádkoztunk, hogy szabadon 

tudjuk hirdetni az evangéliumot. Isten ezt 

meghallgatta és magunk csodálkoztunk a 

legjobban, amikor az tényleg megtörtént. 

Egyszer négyen voltunk. Joci és Edit 

imádkoztak, amikor jött egy csapat 

hungarista fiatal, kendővel az arcuk előtt. 

Joci odament hozzájuk, akik elég 

fenyegetően közeledtek felé és csúnáykat 

mondtak Istenről. Edit megijedt és 

imádkozni kezdett, hogy minden rendben 

legyen. Mi is odamentünk hozzájuk, így 

többen tudtunk velük beszélni. Külön-külön 

már rendesen lehetett velük beszélgetni. 

Egy idő után a szájuk elől lehúzták a kendőt 

és előbukkantak az érdeklődő, de talán egy 

kicsit pökhendi fiatalok. 

Egyszer volt, hogy Pali két lánnyal 

kezdett el beszélgetni, , akik egy lépcsőn 

ültek. Az egyik lány végig mosolygott és 

tesztelt minket, hogy miket mondunk 

Istenről. Ő volt az, aki az elején feltett 

kérdésre, hogy mit tudnak Jézusról, azt 

válaszolta, hogy várjuk a visszajövetelét. A 

végén nagyon megköszönte, hogy 

beszélgettünk vele. Ez után a beszélgetés 

után még sokáig dicsértük az Urat, Ő pedig 

hatalmasan kiárasztotta ránk Szellemét. 

 

Amikor kint vagyunk, sokszor nekem 

van szükségem azokra a dolgokra, amikre 

Isten tanít. Ahány emberrel találkozom, 

mind ad nekem valamit. Ha kérjük a Isten 

szeretetét a szívünkbe, mi is úgy tudjuk 

szeretni az embereket, mint Ő. Sokszor 

megtapasztaltam, ha Isten fegyverzete 

rajtam van, nevezetesen a hit pajzsa, 

gúnyolódhatnak, nevethetnek rajtam, 

elutasíthatnak, nem érik el a szívemet az 

ördög tüzes nyilai. 

 

Babarczi József: 

Egy olyan bizonyságot szeretnék 

elmondani az utcamisszióról, amikor két 

huszonéves fiatal srácot szólítottunk meg 

az utcán. Nagyon meglepődtek először, 

amikor elmondtuk, hogy az evangéliumról 

szeretnénk velük beszélgetni. Ahogy az első 

pár mondatot elmondtuk, rögtön kiderült, 

hogy van véleményük a dologról és egy 

csomó ellenvetésük és elképzelésük a 

világról és a halál utáni dolgokról. Viszont 

az is nagyon gyorsan kiderült, hogy az egyik  

srácnak másnap be kell vonulnia a 

börtönbe. Nagyon fölgerjesztette a 

szívemet a Szent Szellem, hogy számára 
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Jézus lenne a megoldás, mert Ő 

helyreállítaná az életét, hogy ne lejtőre 

lépjen, hanem emelkedőre és áldásra. 

Nagyon érdekes volt, hogy nem csak nekem 

mondta ezt a Szent Szellem, hanem az ő 

szívét is megérintette és hirtelen egy 

változás jött az ő hallgatásába, amit 

lehetett látni az ábrázatán. Egyszerűen 

elkezdték hallgatni az evangéliumot.  

Ami viszont fájdalmas volt, hogy pár 

perc múlva azt lehetett látni, hogy 

valamilyen szellemi erő elragadta ezt a 

srácot és azt mondta, hogy innentől kezdve 

ez engem nem érdekel és elmegyek. Egy 

olyan belső és talán külső zokogás is jött 

rám, amit nagyon ritkán érzek akkor, 

amikor érzem az emberek elveszettségét, 

azt, hogy a negatív szellemvilágnak 

e n g e d e l m e s k e d v e  e g y s z e r ű e n  

elmenekülnek az evangél ium elől ,  

elutasítják Krisztust és elutasítják a 

megoldást az életükre. Azóta sincs teljes 

békesség a szívemben vele kapcsolatban és 

én kértem Istent és hiszem, hogy talán 

egyszer még újra fogunk vele találkozni, 

hogy helyre álljon az élete Krisztussal. Isten 

nagyon megérintett ez által a szolgálat által 

és buzdít arra, hogy nem csak akkor, amikor 

ennyire kontrasztos egy embernek az élete, 

a helyzete, állapota, hanem ha egy 

hétköznapi ember esetében, aki nem 

Krisztussal éli az életét, arra úgyanúgy igaz, 

hogy a pokolba tart. Tehát minden emberre 

így kell hogy tekintsünk. Hogyha tudjuk 

róla, hogy az élete nem Krisztusé, akkor 

nagyon borzasztó lesz az életének a vége. 

És hiszem, hogy már most is az, mert 

Krisztus nélkül él itt a világban.  

Szintén Palival szolgáltunk, amikor 

megláttunk két nagyon laza csávót ülni a 

padon, akik cigiztek. Valamilyen szinten 

számomra is kihívás ilyen típusú srácokhoz 

oda menni, mert már a külsejükkel, 

testtartásukkal és gesztikulációjukkal azt az 

üzenetet közlik a világ felé, hogy ők nagyon 

lazán el tudnak küldeni bárkit, mert nekik 

minden mindegy és nincs bennük gátlás. 

Mindig kihívás egy ilyen fiatalt 

megszólítani. De az Úr vezetett minket és 

megint nem csalódtunk benne, mert 

hatalmas nagy nyitottság volt az egyik srác 

szívében. Nagyon sokat kérdezett és ezek 

nem azok a kötekedő kérdések voltak, 

hanem érdeklődő kérdések.  Nagyon kehet 

érezni, amikor ugyanazt a kérdést felteszi 

két különböző ember, hogy az egyik 

kötekvésből teszi fel, vagy azért, mert 

valóban érdekli a válasz. Ezt a srácot 

érdekelte a választ. Egészen odáig, hogy 

ahogy haladt a beszélgetés, egyre mélyebb 

dolgokig jutottunk el. A végén, amikor 

imádkoztunk érte, át akarta adni az életét 

Krisztusnak. Át is adta és elmondta a 

megtérők imáját. Szóba került az is, hogy az 
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édesanyja milyen gondban van, és 

elmondtuk neki, hogy ő már tudja vinni a jó 

hírt a depressziós édesanyjának. Ahogy 

vége lett a beszélgetésnek, a társa, aki 

velünk kezdte a beszélgetést, de közben 

félrevonult, odalépett, hogy „na, jól van, 

akkor most már menjünk bulizni”, ez a srác 

határozottan azt válaszolta, hogy nem, én 

nem megyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nem megyek drogozni, nem megyek 

bulizni, hanem én már máshogy fogom élni 

az életemet. Én remélem, hogy ő valóban 

tanítvánnyá válik, ahogy Jézus mondta, 

hogy tegyétek tanítvánnyá az embereket és 

ne csak megtérésre hívjátok őket, hogy 

elmondják a megtérők imáját, hanem 

valóban. Krisztusnak átadják az életüket és 

legyen úr a szívükben. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hit Isten ajándéka 

 

Mert a törvény vége Krisztus, 

Minden hívő igazságára! 

Meg van írva a bibliába! 

Jézus Krisztus a parancsolatokban 

Az ellenünk szóló kézírást 

Az útból félretette 

Azt a keresztfára odaszegezte 

Nem törvény cselekedeteiből 

Hanem a hit által igazul meg 

Az ember! 

Hála Istennek érte! 

    Barna János 
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Egy amerikai zsidó üzletember elküldte fiát 
Izraelbe egy évre, hogy kicsit magáévá 
tegye a kultúrát. Amikor a fia hazatért azt 
mondta:  
- Apa, nagyon jól éreztem magam 
Izraelben. Ja, egyébként meg keresztény 
lettem. 
- Ó, ne! - mondta az apa. - Mit tettem?! - 
eztán elment legjobb barátjához és 
elmesélte problémáját. 
- Ike, - mondta - elküldtem a fiamat 
Izraelbe, erre ő meg keresztény lett. Mit 
tegyek?  
- Éredekes, amit mondasz - felelt Ike, - én is 
elküldtem a fiamat Izraelbe és ő is 
keresztényként jött haza. Talán kérdezzük 
meg a rabbit. 
Elmondták hát a problémájukat a rabbinak. 
- Érdekes, amit mondtok - én is elküldtem a 
fiamat Izraelbe, és ő is keresztény lett. 
Vajon mi történik a fiainkkal? 
Ezután imádkoztak Istenhez a fiaikért, és 
kérték, mutassa meg nekik, mit tegyenek. 
Amint befejezték az imát, egy zengő hang 
szólalt meg odafentről: 
- Érdekes, amit mondtok - mondta a hang - 
Én is elküldtem a fiamat Izraelbe ... 

 

 

- Hogy hívják a papok edzőjét?  
- Tréningatya. 

 

A tanító néni kérdezi a gyerekeket a az 
iskolában a vallásról. 
- Pistike, mit gondolsz, Noé sokat pecázott 
mikor a bárkán voltak? 
- Nem hiszem - mondja Pistike - mennyit 
lehet pecázni két kukaccal?! 

 

Két próféta beszélget. Megszólal az egyik: 
- Te jól vagy; és én hogy vagyok? 

 

A lelkész fia megszerzi a jogosítványt. 
Odamegy az apjához elkérni az autót: 
- Ajánlok egy üzletet - mondja az apja. Ha 
levágatod a hajad, viheted a kocsit. 
- De annak idején Sámsonnak is hosszú haja 
volt, Mózesnek és Jézusnak is - próbálkozik 
a fiú. 
- Igen, de ők mindenhová gyalog mentek. 

 



Oikosz  ____2008. június_____ 

 

- 17 - 

 

Mese a három fáról 

     Volt egyszer három fa. Egymás mellett 

nőttek az erdőben. Barátok voltak és - mint 

többnyire a barátok - ők is sokat 

beszélgettek egymással. Továbbá ők  i s  

teljesen különbözőek voltak, bár 

ugyanazon a helyen nőttek fel és 

mindhárman nagyjából egy magasak 

voltak. Az első fa szerette a szépet. A 

második fa szerette a kalandokat. A 

harmadik fa pedig szerette Istent.  

Egy napon fáink arról beszélgettek, mik 

szeretnének lenni, ha majd nagyok lesznek. 

"Ha felnövök, faragott kincsesláda 

szeretnék lenni, teli ragyogó 

drágakövekkel" - mondta az első fa. A 

második fa nem ilyen dolgokra gondolt. 

"Ha felnövök, hatalmas hajó szeretnék 

lenni - mondta. – A kapitánnyal, egy nagy 

kutatóval együtt új országokat fogunk 

felfedezni." A harmadik fa közben az ágait 

rázta. "Én egyáltalán nem szeretném, hogy 

feldolgozzanak - mondta. - Szeretnék itt 

maradni, ahol vagyok, és minden évben 

egyre magasabbra nőni, hogy én lehessek 

az erdő legmagasabb fája. Ha aztán rám 

néznek az emberek, látják, hogy Istenre 

mutatok."  

    Teltek-múltak az évek, és egyszer csak 

három favágó érkezett az erdőbe. "Végre! - 

kiáltott fel az első fa, amikor az első favágó 

kezdte kivágni őt. - Most fog valóra válni az 

álmom, hogy kincses ládika leszek." 

"Remek! - kiáltotta a második fa, amikor a 

második favágó őt kezdte kivágni. - Most 

megvalósulhat az álmom, hogy vitorlás 

hajó legyek." "Jaj, ne!” - kiáltott fel a 

harmadik fa, amikor a harmadik favágó őt 

kezdte kivágni. – „Akkor nem tudom többé 

Isten felé irányítani az emberek tekintetét." 

A favágók elvitték a három fát, amelyek 

közül kettő számára sokat ígérőnek nézett 

ki a jövő. De nem sokára mindhármuknak 

el kellett temetniük az álmaikat. Ahelyett, 

hogy szép kincses ládikát faragtak volna 

belőle, az első fát állatoknál használatos 

csúnya etetővályúvá, jászollá dolgozták fel. 

Kecses vitorlás helyett egyszerű 

halászcsónak lett a második fából. A 

harmadik fából pedig semmi sem készült. 

Csak gerendát fűrészeltek belőle, és 

otthagyták az építőmunkás kertjében.  

    Az élet folyt tovább. Évek teltek el. A 

három fa lassacskán megtanult együtt élni 

széttört álmaival. Egy hideg, téli estén 

aztán egy csapásra megváltozott az első fa 

élete. Egy csecsemő született ezen az 

éjjelen - nyilvánvalóan nem közönséges 
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gyermek. Angyalok énekeltek. Pásztorok és 

királyok jöttek, hogy meglátogassák. 

Amikor az első fa felfogta, mi is történt, 

szíve megtelt örömmel. "Mégiscsak 

megvalósultak az álmaim - mondta. – Nem 

raknak ugyan tele arannyal és 

drágakövekkel, de én ringattam a világ 

l e g n a g y o b b  k i n c s é t . "  

    Tovább telt-múlt az idő, összesen 

mintegy 30 év, és egy napon végre 

megváltozott a második fa élete is. Kint volt 

éppen a tó közepén, amikor szörnyű vihar 

kerekedett. Erősen fújt a szél, és olyan 

magasra csaptak a hullámok, hogy a kis 

csónak már azt gondolta, el kell süllyednie. 

Ám ekkor valami hihetetlen dolog történt. 

A rajta tartózkodó férfiak egyik felállt. 

" H a l l g a s s  e l ! "  - És a hullámok 

engedelmeskedtek neki. Amikor a második 

fa megértette, mi is történt, az ő szíve is 

megtelt ö r ö m m e l .  " M é g i s c s a k  

megvalósultak az álmaim - mondta. - Nem 

szállítottam ugyan nagy felfedezőt, de a 

menny és a föld Teremtőjének fiát 

vihettem."  

    Nem sokkal ezután a harmadik fa élete is 

megváltozott. Jött egy ács és elvitte 

magával. Megrökönyödésére azonban nem 

valami szép dolgot készített belőle, még 

csak nem is valami hasznosat. Ehelyett 

durva fakeresztet ácsoltak belőle. "Az a 

fajta kereszt ez, amit a katonák használnak 

bűnözők kivégzésére." - gondolta a fa 

rémülten. Valóban a vesztőhelyre vitték. 

Ott a dombtetőn rászögeltek egy halálra 

ítélt férfit. Tulajdonképpen ennek kellett 

volna a legborzalmasabb napnak lennie a fa 

életében, ha nem lett volna ott az a valaki.: 

A rajta kínok kínját szenvedő férfi nem egy 

szokásos bűnöző volt, akinek a saját 

bűntettei miatt kellett bűnhődnie. Igazából 

ártatlan volt. Jézus Krisztus volt Ő, Isten 

Fia, aki a világ bűneiért halt meg. Amikor a 

harmadik fa rájött, mi is történt, ujjongott 

a szíve az örömtől. "Mégiscsak 

megvalósulnak az álmaim - mondta. - Nem 

leszek ugyan a legmagasabb fa az erdőben, 

de ettől a naptól kezdve mint Jézus Krisztus 

keresztje újból és újból Istenre irányítom 

majd az emberek tekintetét. 

        Ismeretlen szerző 
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A feladatok nehézségi sorrendben vannak. 

Az első óvodásoknak való, az utolsó pedig 

apostoloknak és prófétáknak. 

I.) Egy tenger partján láttam ezeket a 

rajzokat. Mi lehet az üzenete? 

&G%-rJ-y'L!  r

P' -yLbry"P$Z

yJ"r !-P'L'NJ
'y'LP'LG&Z#-s
E"r@!LGs-r'yy
'N 

II.) Az égből hullott elém egy írás, kérlek 

segítsetek megfejteni! 

ην vαγοκ αζ υτ αζ ιγαζσαγ ησ αζ 

ηλεθ σενκι σεµ µεχεθ αζ αθαχοζ 

τσακισ ηναλθαλαµ 

III.) Egy kőtábláról másoltam ide a 

következőt. Mit jelenthet? 

    �'�     �    �      �       

IV.) Ezt meg egy régi papirusztekercsen 

találtam, vajon miről szól? 

παρθοι και µηδοι και ελαµιται και 

οι κατοικουντες την µεσοποταµιαν 

ιουδαιαν τε και καππαδοκιαν 

ποντον και την ασιαν φρυγιαν τε 

και παµφυλιαν αιγυπτον και τα 

µερη της λιβυης της κατα κυρηνην 

και οι επιδηµουντες ρωµαιοι 

ιουδαιοι τε και προσηλυτοι κρητες 

και αραβες ακουοµεν λαλουντων 

αυτων ταις ηµετεραις γλωσσαις τα 

µεγαλεια του θεου 

 

A kisebbeknek egy kis segítség (a 

nagyobbaknak meg nagy segítség): 

! = a, " = á, # = b, $ = c, 

% = cs, & = d, ' = e, - = é, 

@ = f, ü = g,         B = gy,         

E = h, G = i, J = j, L = k, 

N = l, O = m, P = n, Y = ny, 

Z = o, b = ö,      l = p, r = r, 

s = s, x = sz, y = t, Ü = ty,  

à = u, ä = ü, ó = v, õ = z, 

ö = zs 

 

α = alfa, β = béta, γ = gamma, δ = delta, ε = 

epszilon, ζ = zéta, η = éta, θ = théta, ι = ióta, 

κ = kappa, λ = lamda, µ = mű, ν = nű, ξ = 

kszi, ο = omikron, π = pi, ρ = ró, ς (szó 
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végén) = ró, σ = szigma, τ = tau, υ = 

üpszilon, φ = fi, χ = khi, ψ = pszi, ω = ómega 

 

= alef, = bet, = gimel, = 

dalet, = he, = vav, = zajin, 

= het, = tet, = jod, = kaf, = 

lamed, (szó végén) = mem, = 

mem, (szó végén) = nun, = 

nun, = szamekh, = ajin, (szó 

végén) = pe, = pe, (szó 

végén) = cadi, = cadi, = qof, 

= res, = sin, = tav 

 

A megfejtéseket nekem adjátok át (email: 

lukobalint@t-online.hu), a helyes 

megfejtők között értékes pirospontokat 

osztok ki! Kellemes fejtörést! 

Lükő Bálint 

 

 

ISTENTISZTELETEINK: 

Június 29.: Művház 900 

Július 6.: Művház 900 

Július 13.: Művház 900 

Július 20.: Művház 900 

Július 27.: Művház 900 

Augusztus 3.: Művház 900 

Augusztus 10.: Gyülekezeti kirándulás, 

Parád és környékén. 

Augusztus 17.: Művház 900 

 

TINI ÉS DICSŐÍTŐ TÁBOR:  

Augusztus 13-17.: Nagyvizsnyó 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lukobalint@t-online.hu
mailto:lukobalint@t-online.hu
mailto:lukobalint@t-online.hu
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Ázsiai sertéssült, ananászos rizzsel: 

 

HOZZÁVALÓK:  
50 dkg sertéscomb 
3 evőkanál olaj 
1 gerezd fokhagyma 
2 evőkanál szójaszósz 
csipetnyi pirospaprika 
 
Az ananászos rizshez 
40 dkg ananász 
1 hagyma 
15 dkg thai rizs 
2 evőkanál olaj 
1 gerezd fokhagyma 
csipetnyi cukor 
3 dl tej 
10 dkg kókuszreszelék 
5 dkg mogyoró 
1 kávéskanál koriandermag 
őrölt bors 

 

ELKÉSZÍTÉS 

 

A húst vékony szeletekre vágjuk. Tálba 

tesszük, hozzáadjuk az olajat, a zúzott 

fokhagymát, a szójaszószt és a 

pirospaprikát. Összekeverjük, folpackkal 

lefedjük  és 1 órára hűtőbe tesszük. A 

kókuszreszeléket a tejben 5 percig főzzük, 

majd leszűrjük. Az ananászt apróra vágjuk, 

a hagymát meghámozzuk, és felaprózzuk. A 

r i z s t  a z  olajban megfuttatjuk,  m ajd 

hozzáadjuk a hagymát, a zúzott 

fokhagymát, az ananászt, a cukrot, a 

kókuszos tejet, és borssal megszórjuk. 

Lefedjük, és kislángon, fél óráig főzzük, ha 

szükséges, időnként kevés forró vízzel 

feltöltjük. A húst folyamatosan kevergetve, 

aranyszínűre pirítjuk. A mogyorót és a 

koriandermagot világosra pirítjuk. A főzés 

vége előtt 2 perccel hozzáadjuk a rizst. 

Külön-külön meleg tálba tesszük a húst és 

rizst, úgy kínáljuk. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fakanal.hu/kuli.html
http://www.fakanal.hu/kuli.html


Oikosz  ____2008. június_____ 

 

- 22 - 

 

Fahéjas almamorzsa 
 

 
 

HOZZÁVALÓK:  
 
3 zöldalma 
6 evőkanál cukor 
9 dkg liszt 
11 dkg vaj 
őrölt fahéj 
a sütéshez 
vaj és liszt 

 

 

 

 

 

 

ELKÉSZÍTÉS 

 

Az almákat meghámozzuk, félbevágjuk, a 

magházukat kiszedjük, a húsukat nem túl 

vékonyra felszeleteljük. Egyenletesen 

elosztjuk egy kivajazott, kilisztezett 

négyszögletes tepsi alján, és meghintjük 3 

evőkanál fahéjas cukorral. Tálba szitáljuk a 

lisztet, elkeverjük a maradék cukorral, 

hozzáadjuk a hideg (hűtőből kivett), 

darabokra vágott vajat, és ujjaink hegyével 

gyorsan morzsás állagúvá eldolgozzuk. 

Elosztjuk az almán, és 30 percre forró 

sütőbe toljuk, amíg a teteje aranybarnára 

és ropogósra pirul. A formában hagyjuk 

kihűlni, abban is tálaljuk, és kanállal vagy 

tortalapáttal szabálytalan alakú darabokra 

vágva tesszük tányérokra. Vanília- vagy 

csokoládékrémet adhatunk mellé. 
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