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 Szeretettel köszöntelek, és 
köszönöm a bátorságodat, hogy vál-
laltad a riportot. A beszélgetés célja, 
hogy jobban megismerjenek téged az 
olvasók.

Török Zsuzsa: Milyen volt a 
gyerekkorod, hol éltél fiatal koro-
dban?
Rácz Anita: 1973. április 26-án 
születtem Gödöllőn. Kistarcsán 
éltünk, és most is ott élek, bár 
sokat költöztem menet közben. 
Nagyon jó gyerekkorom volt. Van 
egy öcsém, négy évvel fiatalabb, 
akit Gábornak hívnak. Nagyon 
jó kis csapat voltunk együtt. Az 
unokahúgomék és jó pár osztály-
társam ott lakott a közelünkben, 
akikkel mindig összejártunk tolla-
sozni, kézilabdázni, kidobózni. 
Apu csinálta a zenét nekünk, hozta 
a hangfalakat, anyu pedig a zsíros 
kenyeret hagymával. Nagyon 
szerettek hozzánk járni az utcá-
ban élő gyerekek és én is nagyon 
szerettem így élni. Nagyon eleven 
gyerek voltam. Sokszor eltűntem 

otthonról anyu nagy bánatára. Az 
öcsémmel ellentétben, aki nagyon 
szófogadó gyerek volt, én egy na-
gyon kíváncsi és érdeklődő típus 
voltam, ami szerintem még a mai 
napig is megvan bennem. Mindig 
érdekeltek az új és a felfedezni való 
dolgok. Egy hatalmas telkünk volt, 
amin három háztömb volt építve 
és mindegyikben családtagok 
laktak. Mivel nem volt kerítés a 
házak között, így szabad utam 
volt arra, hogy kalandozzak, anyu 
pedig folyamatos keresésben volt, 
hogy én vajon merre járok. Éde-
sanyám feltétlen bizalommal volt 
irántam, megbízott bennem min-
denféle szempontból. Én teljesen 
úgy voltam nevelve, hogy addig, 
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amíg nem okozok csalódást, és 
nem bizonyítom az ellenkezőjét 
annak, amit elvárnak tőlem, ad-
dig minden meg volt engedve.
TZs: Arra kérlek, hogy mesélj 
az általános iskolai életedről. 
Milyen élményeid voltak, van-
e olyan aranyos történet, amit 
elmesélnél nekünk?
RA: Az általános iskolában na-
gyon intenzív életet éltem. Na-
gyon eleven gyerek voltam és so-
kat sportoltam már akkor is. Ezzel 
kapcsolatban van is egy érdekes 
történetem. Már elsősként is an-
nyira izgő-mozgó voltam, hogy 
a tanítók úgy kezdték az órát, 
hogy megkértek, fussak egy kört 
az iskola körül, mert csak akkor 
tudták megtartani az órát, mert 
én csak így voltam képes 45 per-
cet a helyemen ülni. Volt, hogy 
hiába futottam le azt az egy kört, 
utána ugyanúgy nem tudtam 
egyhelyben maradni. Sokszor 
volt, hogy kiengedtek WC-re, 
vagy elküldtek, hogy szaladjak 
el az igazgatói irodába elhozni 
valamit, mert egyszerűen nem 
bírtam végigülni egy órát.
TZs: Milyen tanuló voltál?
RA: A reáltantárgyakból közepes, 
a humán tantárgyakból jó. Jeles 

csak tesiből voltam, de az végig-
kísérte az életemet. Nagyritkán 
megtörtént, hogy még magatar-
tásból is ötös voltam. Volt nálunk 
egy úgynevezett kártya rendszer, 
ami azt jelentette, hogy ha egy 
kártyát elvesznek, akkor a pén-
teki értékelésnél már csak négyes 
lehettél. Velem előfordult olyan, 
hogy hétfőn már mind az öt kár-
tyámat elvették, kedden pedig 
visszaadták, hogy legyen még 
mit elvenni. Az én esetemben 
egy kicsit másképp működött ez 
a rendszer.
TZs: Aztán eljutottál a nyolca-
dik osztályig. Mit szerettél volna 
csinálni?
RA: Szívem szerint én 
kézilabdaedző lettem volna, 
ez volt a vágyam. Egyszer egy 
német-testnevelés szakos gim-
náziumból jöttek az iskolába fel-
mérni a képességeinket. Akkor 
szóban felvettek az eredményeim 
és az ottani teljesítményem ala-
pján. Amikor jött a visszajelzés, 
hogy kit vettek fel, én mégsem 
voltam a listán. Ez egy nagyon 
nagy csalódás volt számomra, és 
attól kezdve nem is volt elkép-
zelésem, hogy mit szeretnék 
csinálni. Elmentem egy kétéves 
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gyors- és gépíró iskolában, arra 
gondolva, hogy majd lesz valami, 
amíg ott vagyok. Jöttek is egyszer 
egy közgazdasági középiskolából 
felmérni minket, hogy ki szeretne 
továbbtanulni. A magyar tanárom 
azt gondolta, hogy nekem minden-
képpen mennem kell, és csak úgy 
beírta a nevemet. Nem kérdezett 
meg, csak felírta a nevemet, hogy 
én is mennék. Így egyértelmű volt, 
hogy nekem oda kell mennem.
TZs: Volt munkád, miután elvé-
gezted a kétéves sulit?
RA: Igen, volt egy 6 órás munkám, 
ami mellett még elvégeztem egy 
iskolát levelező szakon. A sporto-
lással ekkor még nem hagytam fel, 
kézilabdáztam, öttusáztam, és fo-
ciztam is. 
TZs: Milyen volt az Istennel való 
kapcsolatod?
RA: Utólag visszanézve, gon-
dolkoztam én Istenről, csak nem 
tudtam, hogy igazából Róla gon-
dolkozom. Nagyon foglalkoz-
tatott az Univerzum, és az, hogy 
mi van azon túl. Már annyit gon-
dolkoztam ezen, hogy sokszor oda 
jutottam, hogy belefáradtam a 
gondolkozásban, mert nem jutot-
tam túl a saját korlátaimon. Min-
dig tudtam, hogy van egy felsőbb 

lény, aki irányítja az életünket, 
amit nevezhettünk volna éppen 
UFO-nak, vagy reinkarnációnak, 
Krisnának, vagy Buddhának. 
TZs: Nem érdekeltek ezek?
RA: Nem, egyáltalán nem. Sem-
milyen vallás felé nem vonzód-
tam.
TZs: Az okkultizmusba se mentél 
bele?
RA: Csak érintőlegesen. Csak an-
nyi, hogy asztalt táncoltattunk 
gyerekként. Ez nekem vicc volt, 
nem vettem ezeket komolyan. 
Amikor meglibbent a függöny, 
mindenki üvöltve rohant ki, én 
pedig ott álltam, hogy miért ro-
hannak. Számomra ez nem volt 
valóságos.
TZs: Így utólag mondhatjuk azt, 
hogy Isten már akkor is ott volt 
melletted?
RA: Igen. Biztos vagyok benne, 
hogy Isten védelme már ott volt 
rajtam gyerekkoromtól fogva. 
Mikor már megszülettem ott volt. 
Anyukám eltervezte, hogy amikor 
először meglát a születésemkor, el-
mondja nekem, hogy milyen szép 
vagyok, milyen okos, és milyen 
tökéletes. A köldökzsinór visz-
ont kétszer a nyakam köré volt 
tekeredve már teljesen lila vol-
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tam, és csak perceken múlott az 
életem, így anyu szép szavaiból 
csak annyi maradt, hogy épp 
csak megkérdezze, hogy ugyan 
miért ilyen lila ez a gyerek. A 
Sátán ott biztos el akarta engem 
venni az életemet, de Isten ott 
volt velem, nem hagyott el már 
akkor sem. Én már az anyaméh-
ben ki voltam választva, ebben 
biztos vagyok. Visszatérve még 
az okkultizmusra: jártam asz-
trológushoz, és ott voltak azért 
olyan dolgok, amiket elhittem, 
és azok be is váltak az életemben, 
de hatalmas módon ott volt Isten 
védelme rajtam, így sok minden 
nem tudott érvényesülni rajtam, 
mert fél év múlva megtértem. 
Akkor ezekért bocsánatot is kér-
tem Istentől.
TZs: Most van akkor itt az ideje, 
hogy az olvasók megtudhassák, 
mi a megtérésed története!
RA: 2002. december 8-án té-
rtem meg. Akkor mondtam el 
a megtérők imáját, de előtte 
erőteljes impulzusokat kap-
tam Istentől, amit akkor még 
nem tudtam, hogy Tőle voltak. 
Volt egy film, amit augusztus 
környékén néztem meg egy 
barátommal, Mel Gibsonnal a 

Jelek c. filmet. Abban nekem 
már erőteljesen szólt Isten, hogy 
Ő van, és neki van hatalma a 
dolgokat megváltoztatni. Akkor 
elkezdtem gondolkodni Isten 
létezéséről, de még mindig nem 
volt ez tiszta számomra. 
TZs: Akkor itt már volt fül-
ed a hallásra? Szólt Isten, és te 
meghallottad?
RA: Szerintem itt még nem 
volt hallásom, csak érzékelésem. 
Még három hónap kellett, hogy 
Isten kiélezze a hallásomat. A 
barátnőmet, Verát elvittem 
egyszer-kétszer a gyülekezetbe. 
Egyszer meg is vártam őt az Er-
dész házban, a hátsó sorban, 
de kikötöttem, hogy hozzám 
ne szóljon senki, én ott ülök és 
kész. De biztos vagyok benne, 
hogy ez Isten kairoszi ideje volt 
számomra, amikor megszólított 
engem. Volt egy előrehívás. Bíró 
Attila mondta, hogy két ember 
van, akit Isten most konkrétan 
hív, és kéri, hogy a zörgetésre 
menjenek hozzá. Én pedig fog-
tam magam, kipenderültem a 
sorból, előrementem, elmond-
tam a megtérők imáját, visszaül-
tem, és láttam, hogy mindenki 
zokog. Lehajtott fejjel sírtak, én 
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meg csak azt éreztem, hogy ez jó. 
Miért sírnak az emberek, amikor 
ez nekem tök jó? Arra emlékszem, 
hogy Süveges Imre tartotta az is-
tentiszteletet Potifárné és József 
történetéről. Azóta is ez a ked-
vencem, mert Isten megszólított 
József történetén keresztül.
TZs: Miután megtértél milyen 
változások jöttek az életedbe?
RA: Egyszerűen elsöprő változá-
sok jöttek. Úgy láttam, hogy az 
addigi életem csak kár és szemét 
volt, ahogy a Bibliában is le van 
írva. Nagyon jó életem volt ad-
dig is, sikeres voltam, mindig volt 
mellettem társ. Kiegyensúlyozott 
és harmonikus életet éltem előtte 
is, de mindezt átértékeltem Isten 
szerint valóan. Néhány hónap alatt 
kiforrt bennem az, hogy mindaz, 
amit Isten nélkül éltem, semmi 
volt, és mindaz, amit elértem és 
tettem, csak múlandó dolgok. Ezt 
nagyon keserves volt megtapasz-
talni, mert egy olyan társaságból 
hívott ki Isten, akiket nagyon 
kedveltem. Nagyon jó kis bulizós, 
biliárdozós, beszélgetős társaság 
volt. Nagyon jól éreztem magam 
közöttük, és ez akkor kitöltötte az 
életemet. Amikor Isten kihívott 
innen, nagyon keserves volt meg-

tapasztalni azt, hogy ezeket el kell 
hagyni. Három hónapig szó szeri-
nt fetrengtem és sírtam. Munka 
után hazamentem, bekapcsoltam 
a dicsőítést, és sírtam. Ez kegy-
etlen volt, de ezen is átvitt Isten. 
Amikor éreztem, hogy gyengül-
ök, vagy szívem szerint mennék 
vissza ezekhez a dolgokhoz, ott 
volt a pásztor és gyülekezet tagjai, 
akikhez fordulhattam, akik imád-
koztak értem, megerősítettek, és 
utána csináltam tovább azt, amit 
az Úr helyesnek tartott. Isten fan-
tasztikus módon gondoskodott 
rólam. Ezért nagyon hálás vagyok, 
és az biztos, hogy semmi pénzért 
nem mennék vissza a régi életem-
hez.
TZs: Mi lett azzal a társasággal? 
Végül otthagytad őket?
RA: Először azt hittem, hogy Isten 
azt szeretné, ha szolgálnék feléjük. 
Megtérésem után pár hétig még 
jártam közéjük. Próbáltam elvin-
ni hozzájuk Bíró Attilát is, hogy 
ő majd prédikálja nekik az evan-
géliumot. Biliárdozás közben el 
is mondtuk nekik. Ők hol vevők 
voltak rá, hol visszautasítottak, de 
inkább kinevettek, és azt mond-
ták, hogy most inkább biliárdoz-
zunk, ne Istenről beszélgessünk. 
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Isten megmutatta, hogy nem 
kell erőlködnöm. Lesz majd 
számukra is egy kairoszi idő, de 
nekem nem kell erőlködnöm.
TZs: A családod mit szólt a meg-
térésedhez?
RA: Én akkor külön éltem a csa-
ládomtól. Amikor hazamentem, 
elmondtam nekik, de nagy ha-
tást nem értem el náluk. Nem 
nagyon tudták, hogy egyáltalán 
miről is beszélek
TZs: Anyukádat most mégis itt 
van a gyülekezetben. Ő hogy 
kezdett el ide járni?
RA: Az is kairoszi idő volt, 
amikor Isten elkészítette a meg-
térését. Egyik istentiszteleten 
éppen azon gondolkoztam, hog-
yan kellene elmondani anyunak 
az evangéliumot. A pásztor azt 
mondta, hogy amit most Isten 
mondott neked menj, és tedd 
meg. Így fogtam magam, el-
mentem és elmondtam anyunak 
az evangéliumot. Ő akkor éppen 
egy betegségben volt benne. Én 
engedelmesen elmentem hozzá, 
a Szent Szellem pedig adta a sza-
vakat a számba. Egy hatalmas 
szeretet és türelem volt rajtam. 
Olyan dolgokat tettem, amit 
magamtól abban a szituációban 

nem tettem volna meg emberi-
leg. Elmondtam neki mindent, 
de nem láttam azonnal az ered-
ményt. Másnap Isten újra szólt, 
hogy menjek el anyuhoz, és én 
ezt is megtettem. Amikor vissza-
mentem, láttam, hogy mennyire 
megváltozott egy nap alatt. Több 
évig nem sikerült ezt a változást 
elérni emberi erővel, de ak-
kor egyértelmű volt, hogy Isten 
munkálkodott a szívében. Azóta 
ő is jár a gyülekezetbe.
TZs: Visszatérve a te életedhez, 
ott hagytuk abba, Isten átvitt a 
három hónapos síráson és elsza-
kadáson. Mit tapasztaltál ezu-
tán?
RA: Azt hittem, hogy majd min-
den könnyebb lesz, de egyszerűen 
csak minden más lett. Nem kön-
nyebb, hanem más. Igyekszem 
mindent Isten szemével látni, 
és megvizsgálni, hogy miért 
történt úgy. Bármi történt, már 
nem rossz oldalát néztem a dol-
goknak, hanem azt hogy mit 
akar Isten ebből kihozni.
TZs: Akkor jól gondolom, hogy 
egy új társat kaptál Isten szemé-
lyében- ugyan nehezebb úton 
vezérelt téged, de mindig mellet-
ted volt.
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RA: Igen. Úgy éreztem akkor, 
hogy valaki visz a hátán. Szó szeri-
nt. Egy kártyán egyszer olvastam, 
hogy amikor nehéz időszakon 
megyünk keresztül, és azt kérdez-
zük, hogy „hol vagy Uram a nehéz 
időkben, miért csak egy lábnyom 
van a homokban, miért nem jársz 
velem?” Akkor kiderül, hogy Isten 
a hátán visz minket és az a lábn-
yom, amit mi látunk igazából nem 
is a miénk. Én sokszor megtapasz-
taltam, hogy milyen az, amikor 
Isten a hátán visz. 
Még a megtérésem előtt volt egy 
párkapcsolatom, amiről úgy gon-
doltam megtérésem után, hogy 
Isten szerint való, ha megszakí-
tok. Amikor megszakadt, nagyon 
imádkoztam, hogy Isten adja 
vissza ezt a kapcsolatot, de már 
megtisztítva. Most már látom, 
hogy tudatlanul imádkoztam, 
és nem Isten akaratában volt ez 
a kérés. Ő megtette azt, amit én 
kértem tőle. Visszaadta, egy kicsit 
mindig megtisztítva, kicsit szim-
patikusabban. De én csak saját 
magamat csaptam be, hiszen rá 
kellett jönnöm, hogy igazából 
nem Isten ült a trónon, hanem ez 
a férfi. Sok időbe telt, amíg ezt én 
felismertem, de végül visszaadtam 

Istennek a neki járó helyét. Ez 
konkrétan három és fél évig tar-
tott, és nagyon hálás vagyok, hogy 
Isten kihozott ebből, és azt a társat 
készíti az én számomra, aki Szeri-
nte hozzám való. Amióta Isten ki-
hozott ebből a kapcsolatból, felis-
mertem azt, hogy Vele sokkal jobb 
járni, mint egy olyan férfival, aki 
nem tőle van. De ha még Tőle is 
van, de a férfi nem a szerint akar 
járni, ahogy Isten eltervezte, akkor 
is jobb egy olyan férfire várni, aki 
valóban Isten szerint akar velem 
párkapcsolatban élni. 
TZs: Mondanál pár szót nekünk a 
szolgálatodról?
RA: Éppen most zárult le egy sza-
kasza a szolgálataimnak. Néhány 
évig én voltam a megbízott ifi-
vezető, ami hol nehézségekkel, 
hol nagyon jó dolgokkal járt. A 
nagyon jó dolgok közé tartozik 
az, hogy megismertem a fia-
talokat közelebbről. Nagyon meg 
szerettem őket és nagyon jó volt 
velük együtt dolgozni. A nehéz-
ség része inkább csak annyi volt, 
hogy a tanítások nem mentek, 
viszont Isten ebben nagyon jól 
kipótolt. Kaptam egy klassz segít-
séget Barnabás személyében, aki 
nagyon sokat segített abban, hogy 
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az ifiket tanította igei szempont-
ból, én pedig az erkölcsi tanítást 
tudtam hozzátenni. Nagyon jó 
időszaka volt ez az életemnek. 
Sokat tanultam belőle és nagyon 
örülök annak, hogy ők egy oly-
an nemzedék, akiknek nem kell 
megélniük azokat a dolgokat, 
amiket én végigcsináltam fiata-
lon, hanem ők tiszta lappal in-
dulhatnak. Jó látni őket.
TZs: És most, hogy felnőttek a 
fiatalok, mi lesz a szolgálatod-
dal?
RA: Sok minden más szolgálatom 
van. Benne vagyok a csütörtöki 
imacsoportban, ahol imádko-
zunk a városért és minden ránk 
bízott dologért. Én a gödöllői 
bankokért és a vállalkozásokért 
imádkozom. Szerdánként a 

kistarcsai házicsoport oszlopos 
tagjaként vagyok jelen. Most már 
keddenként az ifi helyett ifjúsági 
házicsoport van, és nagyon kicsi 
kis segítő vagyok ott, aki inkább 
csak élvezi a fiatalokkal együtt 
töltött időt.
TZs: Beszéltünk a múltról, a 
jelenről, de mi a helyzet a jövővel 
kapcsolatban?
RA: Úgy látom, egy olyan sza-
kaszához érkeztem az életemnek, 
ahol csak annyit kell tennem, 
hogy csendben vagyok és várok 
az Úrra. Most a szívemen a köz-
benjárás van. Ez a legfontosabb 
terület, amiben erősödnöm kell.
TZs: Köszönöm a riportot, és az 
Úr áldását kívánom a csendben 
levéshez, mert néha az a legne-
hezebb.

Gergely Laci
Én az Utolsó Mohikán című 
filmet néztem meg otthon                        

DVD-n. Nagyon megtetszett a 
film zenéje, ezért választottam 
éppen ezt.

A nép szava 
“Milyen filmet néztél meg legutoljára?”

9
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Saskáné Bodrogi Mária, Ria
Már alig emlékszem, milyen fil-
met is néztem végig legutoljára, 
én ugyanis általában úgy szoktam 
filmet nézni, hogy közben más 
dolgokat is intézek, így jobb eset-
ben is csak több részletben sikerül 
végignézni egy-egy teljes filmet. 
Legutoljára épp a héten a férjem-
mel néztem meg otthon a Fekete 
Tulipán című filmet, ami épp ak-
kor ment a TV-ben.

Pál Évike
Pásztoréknál néztem végig leg-
utóbb egy filmet, a gödöllői házi 
csoporttal. A film címe Az An-
gyalok volt. Nagyon érdekes volt, 
mert a film különböző emberek 
angyal-élményeiről szólt.

Pál Melinda
Én, A Szerelem Lapjai című ro-
mantikus filmet néztem meg leg-
utóbb. Egyik délelőtt, amikor nem 
mentem suliba, az egyik kereske-
delmi csatorna műsorán találtam.

Rottmayer Angéla
A gyerekek miatt nagyjából semmi 
időm nincs arra, hogy a TV előtt 

üljek. Néha azért megnézem a hír-
adót. Legutóbb a 102 Kiskutyát 
néztem meg a fiammal, Nándival.

Szabó Hajnalka és Pál Andris
A legutóbbi film, a Hoilday című 
film volt, amit pont az eljegyzé-
sünkről hazafelé vezető busz úton 
néztünk meg együtt. Számunkra 
azért különleges, hogy éppen ezt 
a filmet vetítették akkor a buszon, 
mert pont ez volt az első film, amit 
közösen néztünk meg a moziban. 

Szabó Dávid
Az öcsémmel és a húgommal néz-
tük meg otthon a számítógépen a 
Vigyázz, kész, szörf című animáci-
ós filmet.

Tanyó Kati
Épp tegnap találtam egy jó kis fil-
met a Hallmarkon, a Vad mező-
kön-t. Sajnos az elejét még sose 
sikerült megnézni, pedig már jó 
párszor vetítették ezt a filmet ezen 
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A szív szándéka

Én vagyok mindennek a teremtoje és én megí-
télem az embernek a szívét. Ismerem az emberi 
szívet, és mindent ami benne van, ezért az álta-
lam hozott ítélet jogos, és igaz. Az ítélet napján, 
amikor elém állsz, és áttekintem az életed, a 
cselekedetek, és a szív szándéka szerint fogok ítélni. 
Mert én ismerem az ember szívét, és semmi sincs 
rejtve elottem.
Amikor készülsz valamit megtenni, tudd, hogy 
én látom, és megértem a gondolataidat. Ezért 
mindenben, amit csak teszel, a szeretet motiváljon. 
Az én szeretetem, a mások iránti szeretet, és az 
irántam érzett szereteted.

Jézustól szeretettel
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Gombos Györgyné Zsuzsó

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén 
szólok is, szeretet pedig nincs ben-
nem, olyanná lettem, mint a zengő 
érc vagy pengő cimbalom. És ha pró-
fétálni is tudok, ha minden titkot 
ismerek is, és minden bölcsességnek 
birtokában vagyok, és ha teljes hitem 
van is, úgyhogy hegyeket mozdítha-
tok el, szeretet pedig nincs bennem: 
semmi vagyok.” (1 Kor 13:1-2)

 Ezek a gondolatok már na-
gyon régóta foglalkoztattak, hogy 
emberileg sok mindenre vágyunk, 
Isten azonban valami egészen mást 
kér tőlünk: hogy minden körül-
mények között legyen a szívünk-
ben szeretet. Ezt pedig akkor tudja 
kimunkálni Isten, ha a nehéz kö-
rülmények ellenére is tudunk alá-
zatosak lenni, észre tudjuk venni, 
hogy mit szeretne a másik ember. 
Ez azt jelenti, hogy nem az én 
szükségleteimet veszem figyelem-
be, hanem azt, hogy mit kér tő-
lem Isten, vagy ebben az esetben, 
hogy mit kér tőlem az ápolónő. 

Időnként nagyon nehéz feladato-
kat is muszáj megcsinálnom, amit 
csak másik ember segítségével tu-
dok. De Isten szeretetének enge-
delmeskedni azt jelenti, hogy ezt 
is végrehajtom. Ha nem egyedül, 
akkor a másik ember segítségével. 
De itt is érzem, hogy szükséges 
figyelni arra, hogy mennyire sze-
ret az Isten, hányszor és hányszor 
lehajol közénk hogy fölemeljen és 
erőt adjon a mindennapokhoz. 
Amikor erőtlen vagyok, akkor va-
gyok a legerősebb, mert akkor tud 
betölteni Isten az Ő csendjével és 
szeretetével, és megmutatja, hogy 
alázat nélkül semmik vagyunk és  
képtelenek vagyunk a jóra. Ezért 
szükséges a naponkénti imádság, 
mert így rádöbbenek arra, hogy a 
csendben Isten milyen sok min-
dent tud nekem mondani. És há-
lás vagyok minden olyanért, amit 
Isten azért ad, hogy tudjak szol-
gálni másoknak és beszélni arról, 
hogy mennyire szeret az Isten.
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Pál Pali és Anikó

Kedves testvérek! 
Bár tudtok már róla, de nagy 
örömmel, és Isten iránti hálával 
írjuk meg Nektek az újságunkba 
is, hogy 2008. augusztus 26-án 
00.08 perckor megszületett máso-
dik kisfiúnk, Viktor (3410 gr, 52 
cm).
 Isten ajándéka Ő is a szá-
munkra, ahogy első gyermekünk 
is az. Egyben Isten csodáját lát-
juk, ha arra gondolunk, hogy 3 
éves házasok vagyunk, és men-
nyi minden történt velünk. 
 Személyes vallomásként 
hadd írjak most egy kis vissza-
tekintést, mint feleség és anya, 
hogy még jobban értsétek, mi-
lyen csoda számunkra a házassá-
gunk és gyermekeink. 
 Hat-nyolc évvel ezelőtt 
hosszú utat megjárva – orvosról 
orvosra – sikerült felismerniük, 
mi az a ritka betegség, ami szö-
vődményként a májamat érinti. 
Ezt karbantartva éltem életem, 
és Isten megígérte nekem 2000-
ben, hogy hosszú életem lesz, 
gyermekeim, és békesség lesz há-
zamban. 

 Huszonhét évesen ekkor 
már sok éve imádkoztam, hogy 
társat kapjak Istentől, aki szintén 
szereti Jézust, és kedves, türelmes 
ember. 
2004 májusában egyszer csak 
betoppant az életembe, és au-
gusztusra teljes bizonyossággal 
tudtam, hogy Ő az én másik 
felem, akit férjemként szeret-
hetek. Hosszú várakozás előzte 
meg ezt, de Isten ígéretei meg-
valósulnak. 
 2005 májusában volt a 
menyegzőnk, ahova Ti is hiva-
talosak voltatok, hogy velünk 
örüljetek. 
Három hónapos házasok vol-
tunk csak, amikor egy vizsgálat 
során nagyon rossz állapotba ke-
rültem, és az életemért imádkoz-
tatok sokan, az orvosok pedig 
mindent megtettek értem. Egy 
hónapos intenzív osztály után 
lassan felépültem, és az orvosok 
legnagyobb megdöbbenésére 11 
hónappal később egészségesen 
megszületett kisfiúnk: Péter. 
 A terhesség elején Isten 
azt ígérte: „Ha hiszel, meglá-
tod Isten dicsőségét.” (János ev. 
11:40.) És bár volt sok ijesztő 
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diagnózis, de Isten ígéretének hit-
tem, és mindenben Neki lett iga-
za. Ő az élet Ura! Csak Neki érde-
mes hinni, és Vele érdemes élni az 
életet. Bár a gonosz el akarta venni 
az én életemet, de Isten az enyém 
mellé egy másikat is adott. 
A tavalyi évben újabb babát kér-
tünk Istentől, aki azt ígérte ekkor: 
„Az Úr gondot visel a ti testetek-
re is.” (I. Korinthus 6:13.) Ebbe 
kapaszkodtam, és hittem a váran-
dósság alatt most is, hogy bármi 
lesz, gondoskodni fog 
az Úr. 
 Lelkiismeretes 
orvosokhoz kerültem, 
és bölcsességet kaptak, 
hogy mikor, hogy cse-
lekedjenek. Így szüle-
tett meg kis Viktor (36 
hetesen) jó súllyal és 
egészségesen – hála az 
Úrnak. És így vagyunk 
most már itthon né-
gyen, és hálásak va-
gyunk egymásért. 
Sokat biztatott engem 
drága Férjem, és mond-
hatom, hogy Isten tette 
áldottá eddigi utunkat. 
Békesség van házunk-

ban és öröm. 
 Ezt akartam megosztani 
Veletek, mert akartam, hogy tud-
játok, minden, ami jó az életünk-
ben, az Istentől van. 
 Kívánunk sok-sok jót, ál-
dást mindenkinek, és nagyon kö-
szönjük, hogy szeretettel gondol-
tok ránk, és imádkoztatok értünk 
minden időben kitartóan. Istené a 
dicsőség.
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Versek
Imát suttogok   

Uram, itt állok Előtted és beteg a szívem
Uram szólnék,de az erőm elhagyott
Atyám, bűnöm teher – ég bennem
Megvallom Neked: imát suttogok

Isten,Te Ki laksz magasan a Mennyben fent,
Távol éltem Tőled,de most itt élsz bent
-a szívemben cseng az örök élet-üzenet,

hogy  szolgáljalak küldd Szent Szellemed!

Szent Szellem békét szórj az emberekre
és taníts minket igaz szeretetre
tégy egy nagy családdá minket,

Szent Szellem töltsd be szívünket, lelkünket!

Tisztíts meg!  

hatalmas szent Erőddel zuhanj rám
Istenem

és gyarló szennyesemből moss ki
facsarj ki minden csepp bűnt

belőlem
lelkem kezedben remeg…

Hogy dicsőítselek
Tisztíts meg!
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…mint népedet…

zúzd össze szent erőddel
gyémánt szellemem
csillogó végvárait

építsd újjá szívemet,
porló díszeit – 

vedd el,
és add belém Szellemed!

Törj össze 
és szülj újjá…

emelj föl a sárból
mint választott népedet

hittel kiáltom: Atyám vagy Isten!
Mert ígérted, így lesz- s én hittem,

Szavaddal vallom a Krisztus váltságát
S szívembe véstem ártatlan áldozatát.

Miértekre nincs idő, s mind értelmetlen,
Oly egyszerű, mégis nevetve legyintnek sokan,

S hogy én hihetek – kegyelem
új életem megvallom boldogan…

kinyújtott kezemmel a Szentre várok
Lelke Pünkösdkor érkezett – 

Uram emelj Magadhoz,
Mint szent népedet!…

Rottmayer Barnabás
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 Istentől vett látása a gyü-
lekezetnek egy alapítvány létreho-
zása, melynek célja, hogy más civil 
szervezetekkel karöltve szolgáljon 
a rászorult helyzetben levő embe-
rek felé, az evangélium hirdetésé-
vel egybekötve.

      Három évvel ezelőtt, tehát 
2005 novemberében, épp Rott-
mayer Barnabással és feleségével    
beszélgettem, amikor is Isten úgy 
vezetett minket, hogy a gyüleke-
zetnek olyan irányba kéne halad-
nia, hogy a rászorult helyzetben 
élő embereknek segítséget tud-
jon nyújtani, szellemi, lelki és 
minden olyan értelemben, hogy 
végül vissza tudjanak állni a tár-
sadalomba. Tudtuk, hogy Isten 
akar valamit, de megbeszéltük 
akkor hárman, hogy erről még 
nem szólunk másnak, hanem 
kezdjünk el imádkozni Istenhez, 
hogy fejtse ki, mit is szeretne 
egész pontosan.
  Már az ezt követő idő-
ben, több olyan ember és csa-
lád is jött a gyülekezetünkbe és 

Gyülekezeti alapítvány
a gyülekezet közelébe, akik na-
gyon mélyen voltak, mind lelki 
mind fizikai értelembe. Jó páran 
a gyülekezet tagjai közül készen 
voltak ezek felé az emberek felé 
szolgálni és segítséget nyújta-
ni számukra anyagi és szellemi 
téren egyaránt: szállást biztosí-
tottak nekik, segítettek munka-
helyet találni és lelki gondozták 
őket.  
 A 2006-os évi ilyen jelle-
gű szolgálatok pont bele illettek 
a látásunkba és kezdett realizá-
lódni bennünk, hogy mi is Isten 
akarata. Ezért 2007 januárjában, 
egy vezetőségi alkalmon, meg-
osztottuk a többiekkel, hogy az 
elmúlt egy évben egyértelművé 
vált számunkra, hogy az ilyen 
nehéz helyzetben levő embere-
ken csak teljes idejű szolgálókkal 
tudna a gyülekezet segíteni, ezt 
pedig alapítványi keretek között 
lehetne megvalósítani. 
 Tavaly, a 2007-es évben, 
továbbra is jöttek nehéz körül-
ményekből emberek, akik felé 
hűséggel szolgáltunk, 2008 janu-
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árjában pedig már konkrétabban 
beszélgettünk az alapítványról. 
 Számomra külön bizonyság 
és megerősítés volt Isten részéről 
az, hogy Palit, a gödöllői imacso-
port vezetőjét, a Szent Szellem úgy 
vezette, hogy kezdjenek el imád-
kozni a gödöllői önkormányzat, 
bankok és multinacionális cégek 
vezetőiért. Ugyan ő akkor nem 
értette, hogy ezt miért kérte tőle 
Isten, hiszen semmit sem tudott 
arról, hogy nekem és Barnabás-
nak mit jelentett ki az Úr. Ami-
kor Pali elém tárta, hogy milyen 
vezetést kapott Istentől, én már 
mondtam is neki a magyarázatot: 
bizony Isten azért indította erre, 
mert az alapítvány működéséhez 
pontosan ezeknek a vezetőknek 
a támogatására lesz szükségünk, 
hiszen a gyülekezeti adakozásból 
befolyó összeg nem lenne képes 
fenn tartani az alapítványi épüle-
tet, a teljes idejű szolgálattevőket 
és az egyéb kiadásokat. Mindezek 
mellett, még az is kiderült, hogy 
a gyülekezetben több olyan em-
ber van, akinek szakképzett ápolói 
végzettséggel rendelkezik. 
 Ezekből az apró dolgokból 
állt össze a kép és 2008 tavaszán 

a vezetőséggel úgy határoztunk, 
hogy elindítjuk azokat a jogi fo-
lyamatokat, amik egy alapítvány 
létrehozásához szükségesek. Az 
alapítvány alapító okiratának meg-
írásához alapul szolgált számunkra 
az Omega hálózatban már műkö-
dő Regeneráció Alapítvány,mely 
célkitűzéseit nagy részben átvet-
tük: miszerint alapítványunk kész 
más civil szervezetekkel karöltve 
szolgálni a rászorult helyzetben 
levő emberek felé, az evangélium 
hirdetésével egybekötve. Továbbá 
részt vehetnénk különböző drog 
prevenciós programokon és csa-
ládsegítő tevékenységeken, mely-
nek keretein belül lennének házas 
kurzusaink is.
 Most tehát ott tartunk, 
hogy már leadtuk a bíróságnak a 
Megújult Nemzedék Alapítvány 
alapító okiratait. Amennyiben a 
bíróság elfogadja a benne foglal-
takat, akkor indulhat is az alapít-
vány, melynek elnöke Rottmayer 
Barnabás, titkára Szabó Ágnes és 
kurátorai Babarczi József, Lucza 
Gyöngyi és Pál Pál
 Hisszük, hogy amikor bein-
dul egy ilyen folyamat, a gyüleke-
zeten belül a Szent Szellem felger-

18



Oikosz 2008. október

jeszti az emberekben szunnyadó 
ajándékokat és gyülekezeten kí-
vülről is kapunk majd segítséget. 
„Látás nélkül elvész a nép”. A mi 
alapítványunknak van Istentől 
vett látása és tervei, és míg más 
szervezetekben dolgozó emberek 

talán egy idő után belefásulnak 
a munkájukba, mi Istentől merí-
tünk újból és újból friss erőt. Ha 
egy ember a világon látást kap, a 
fél világ tud mögéje csatlakozni.

Szabó Sándor

Ha szólsz

Ha szólsz a napnak
Az fel sem kél.
A Te szavadra

Feltámad a szél.

Ha azt mondod a hónak
Essen a földre.

Ott marad egy időre.

Atyám, Atyám, 
szükségem van rád!

Atyám, Atyám 
esedezem Tehozzád!

Atyám, Atyám 
békességet adtál nekünk

Atyám, Atyám, 
imádunk és szeretünk!

Barna János

19



Oikosz2008. október

Mese
A kisfiú meg az üres vi-
rágcserép

    Egyszer  régen  élt  egy bölcs 
és boldog király. Egy bánata volt 
csupán: hogy nem születtek gyer-
mekei. Sokat törte a fejét, hogyan  
segíthetne magán, míg egyszer re-
mek ötlete támadt:
    “Kiválasztom az ország legbe-
csületesebb gyermekét és örökbe 
fogadom.” Nyomban  megparan-
csolta a szolgáinak, hogy minden 
gyermeknek adjanak virágmagva-
kat, és kihírdette: 
    - Aki ezekbõl a magvakból a leg-
szebb virágokat neveli, azt fiammá 
vagy lányommá fogadom! 
    A gyerekek buzgón nekiláttak  
az  ültetésnek, öntözésnek, hiszen 
mindanyian  szerettek volna a bölcs 
király fogadott gyermekeként élni. 
Szon Il is szorgalmasan öntözte  a  
magvakat, de hiába teltek  a he-
tek, bizony semmi eredmény nem 
mutatkozott: a magvak  csak nem 
akartak kicsírázni. 

    “Milyen különös” - álmélkodott 
Szon Il, s végül az  édesanyjához 
fordult segítségért. 
    - Mi lehet az oka, hogy nem csí-
ráznak ki a magvaim? - kérdezte. 
    - Talán másik földbe kellene át-
ültedned õket - tanácsolta anyja.
    Szon Il átültette a magvakat, de 
ott sem indultak fejlõdésnek. Ha-
marosan felvirradt  a  nap, amikor 
a királynak meg kellett tekintenie 
a  virágokat. Díszbe öltözött az 
egész város, a sok-sok gyerek  meg 
az utcára tódult, és szorongatták  a  
szebbnél szebb virágokat. A király 
sorra elhaladt elõttük, de  bizony 
egy szikrányi öröm se látszott az 
arcán. 
    Az egyik ház elõtt azonban  meg-
pillantotta a pityergõ  Szon Ilt, aki  
üres virágcseréppel álldogált  az 
utcán. Halvány mosoly derült föl 
a király arcán, és maga elé hívatta 
a kisfiút: 
    - Hát te meg mit állsz itt ilyen 
búsan ezzel az  üres  virágcserép-
pel? - kérdezte tõle. 
    Szon Il  hüppögve  mesélte el, 
hogyan ültette el a magvakat, ho-
gyan öntözte, gondozta, de azok 
mégsem indultak fejlõdésnek. 
    A király ennek hallatára karjába 
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kapta Szon Ilt, és boldogan ki-
áltotta: 
    - Ez az én becsületes kisfiam! 
    Az emberek értetlenül nézték, 
mi történik, és  egyikük  lármáz-
ni kezdett: 
    -  Miért fogadod örökbe ezt a 
fiút az üres virágcsréppel? 
    A király ekkor így szólt: 
    - Minden  virágmag, amit  a  
gyermekeknek  kiosztottam, fõtt 
mag volt. Egy sem csírázhatott 

ki közülük. 
    Az emberek erre helyeslõen 
bólogattak, a gyemekek  pedik, 
akik a pompás  virágokat  szo-
rongatták, igencsak  elszégyelték 
magukat hiszen valamennyien 
más magvakat ültettek el. 

Kóreai népmese
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A hittan órán a becsületről tanul-
nak a gyerekek. A pap feltesz ne-
kik egy kérdést:
- Gyerekek, ha én eladom a háza-
mat, autómat, mindenemet, és a 
pénzt a templomnak adományo-
zom, akkor a Mennybe jutok?
- Neeem! - felelik kórusban a gye-
rekek.
- És ha minden nap kitakarítom a 
templomot, és gondozom a kert-
jét, akkor a Mennybe jutok?
- Neeem! - válaszolják ismét.
- És ha szeretem az állatokat, és 
minden gyereknek adok édessé-
get, és gondoskodom a családom-
ról, akkor a Mennybe jutok?
- Neeem! - hangzik a válasz. 
A pap büszkén néz a gyerekekre:
- Tehát, mondjátok meg nekem, 
mikor jutok a Mennybe?
Egy kisfiú rávágja:
- Ha már meghaltál!

Esti imája után a kis Jimmy meg-
kérdezi édesanyját, mit jelent az 
ima.
Az anyja azt feleli, hogy az ima 
üzenet a Jóistennek.
- Értem - bólint rá a kisfiú -, és 
azért küldjük el este, mert akkor 
olcsóbb?

A pöspök a székesegyházában bér-
mál.mielőtt elkezdené a misét, 
észreveszi, hogy rossz a mikrofon.
- Baj van a mikrofonnal! - mond-
ja.
A hívek, akik nem hallották a 
püskök szavait, azt hitték, hogy a 
misét kezdte el. Így válaszoltak a 
köszöntésre:
- És a te lelkeddel!

Egy vallásos embert egy oroszlán 
meg akarja enni. Bekergeti egy 
templomba. Azt mondja az em-
ber:
- Uram add, hogy ez az oroszlán 
vallásos legyen.
Erre megszólal az oroszlán:
- Édes Jézus légy vendégünk...
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1.Itt változtatta Jézus borrá a vizet
2.„Ha teljes hitem van is …..,  
________ pedig nincs bennem, 
semmi vagyok” (1Kor 13,2b)
3.Itt rendezték meg 2006-ban a 
foci VB-t.
4.Van ilyen pályaudvar is Buda-
pesten
5.Vuk nevelője
6.Ő az, aki háromszor is meg-
tagadta Jézust
7.A hitetlen tanítvány
8.Szarvasmarha nőstény egyede.
9.Amerikai állam, melynek 
székhelye: Salt Lake City
10.Egy befolyásos farizeus, aki 
csak éjjel, mert Jézussal beszél-
getni
11.Bibliai pénznem
12.A 7 törpe egyike
13.Kolozsvári Omega gyülekezet 
neve
14.Fővárosa: Tirana
15.Rovar testrésze: fej, tor, …
16.Én, te, …, mi, ti, ők
17.„nem csak ….. él az ember” 
(Lukács 4,4)
18.Fővárosa: Bratislava (Pozsony)
19.Híresen nagy hajó
20.Lódítás

1. _ _ _ __
2. __ _ _ _ _ _ _ _  
3._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 
4. _ __ _ _ _ _ 
5. _ _ __ _ _  
6. _ _ _ __ _  
7. __ _ _ _ _  
8. _ __ _ _ _  
9. _ __ _ _  
10.  _ __ _ _ _ _ _ _ _ 
11.  __ _ _ _ _  
12. __ _ _ _ _ 
13. _ __ _ _ _ 
14. _ _ _ _ __ _ _
15. _ _ __ _ _ _ 
16. __  
17. _ _ _ _ _ _ _ _ __
18. _ _ _ _ __ _ _ _ _  
19. _ _ _ __ _ _ _  
20. _ _ __ _ _
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Az imalánc imakérései

Intelek azért mindenek előtt, hogy 
tartassanak könyörgések, imádsá-
gok, esedezések, hálaadások min-
den emberekért.   1. Tim. 2:1

1. Efézus 6:13-18 – Olvassuk 
fel minden alkalommal az ima-
harcunk megkezdésekor ezeket 
az igéket, valljuk meg hittel és így 
magunkat felvértezve induljunk 
harcolni.

,, Ne féljetek tőlük! A nagy és fé-
lelmetes Úrra gondoljatok és har-
coljatok  testvéreitekért, fiaitokért, 
leányaitokért, feleségeitekért és ott-
honaitokért!”   Neh. 8:4

2. Ima családunkért (gyer-
mekek, testvérek, szülők, roko-
nok)
3. Gyülekezetünkért  1/  fo-
lyamatos megújulásunkért, sza-
badulásokért, gyógyulásokért, 
ajándékok működéséért és mű-
ködtetéséért, az adó szeretet ki-
bontakozásáért, a Szent Szellem 
erővel való munkálkodásáért, stb. 
2/  IMAHÁZÉRT , melyet az Úr  
konkrétan mutasson meg „”látá-
sunk szerint a város központ ill..
annak környéke””, és amelyben az 

Úrtól kapotrt elhívásunk szerint 
tudunk szolgálni, a megtérők, és 
más rászorulók, valamint fiatalok 
felé.----„További részletek alapít-
ványi alapító oklevélbe foglalva”   
3/  A gyülekezet tagjainak, és ezál-
tal a gyülekezet anyagi áldásaiért.” 
ÚJ források felfakasztásáért.”4/     
Imaharc a mindenkori aktuális 
evangélizációért, ’’résztvevőkért 
és vezetőkért”; az evangélizációk 
gyümölcsiért: a gyülekezet szám-
beli növekedéséért (házaspárok, 
kulcsemberek megtéréséért)
4.  ima a konkrét HCS ve-
zetők által megadott testvérekért: 
betegekért, vizsgázókért, párvá-
lasztás előtt állókért, stb.; és min-
den olyan dologért, amiért a test-
vérek kérik a közbenjáró imát.)
5. Városunk vezetőiért (Gö-
döllőért és a környező települések 
vezetőiért)
6. Városunkban szolgáló más 
kersztény felekezetek vezetőiért, 
tagjaiért, hogy őszintén megtérje-
nek és Szent Szellem által újjászü-
letve szolgálják Krisztust.
7. A felekezetek Szent Szel-
lem által munkált egységéért.
8. Minden megtéretlen és 
megtévesztett ember megtéréséért 
(Gödöllőn és környékén)
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9. Kolozsvári gyülekezet 
fejlődése, további elhívott mun-
kások építése,szolgálatba lépésé-
ért. 
10. Pécsi gyülekezet plántá-
lás kiteljesedéséért, gyülekezetté 
formálódásáért, Isten szíve sze-
rint való pásztorért, szolgáló-
kért.

Imalánc beosztás:
 
-Kistarcsai HCS: hétfő, kedd
-Isaszegi HCS: szerda, csütör-
tök 
-Gödöllői HCS: péntek, szom-
bat

Kérem a HCS vezetőket az imá-
ra, valamint a böjtre való folya-
matos buzdításra!          
                                       

Testvéri szeretettel: 
Szabó Sándor

lelkipásztor

2008. augusztus 26-án megszü-
letett Pál Viktor a gyülekezet le-
gifjabb tagja.

2008. október 12-én hivatalosan 
is eljegyezte egymást, Pál András 
és Szabó Hajnalka.

2008. október 26-án merítke-
zik be Barcsik Józsefné Irén, 
Rusz László, Török Zsuzsanna        
(Gödöllő) és Fellner Ákos (Pécs)
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Hirdetés

2008, október 26.

11.02.: 900 Istentisztelet............................................
11.03.: Férfiaknak tanítás a Porcelán utcában
11.06.: 1830 Gyülekezeti közbenjáró ima az Advetnista 
imaházban (Nap u)
11.07-08.: 2200 -2200  24 órás dicsőítő alkalom a Por-
celán utcában
11.08.: 1800 Felekezetközi közbenjáró ima az Agapé 
gyülekezetben (Peres u)
11.09.: 900 Istentisztelet a Műv. házban
11.16.: 900 Istentisztelet a Műv. házban 
11.20.: 1830 Gyülekezeti közbenjáró ima az Advetnista 
imaházban  
11.22-23.: Kétnapos hálózati Tifi alkalom 
Nagykőrösön
11.23.: 900 Istentisztelet a Műv. házban
11.30.: 900 Istentisztelet a Műv. házban 
12.03.: 1830  Gyülekezeti közbenjáró ima az Advetnista 
imaházban (Nap u)
12.05.: 1900 Hálózati imaéjszaka a Porcelán utcában 
brazíliai vendéggel
12.07.: 930 Hálózati közös istentisztelet a Pestszentimrei 
Sportkastélyban brazíliai vendég tanítóval (XVIII. Kisfa-
ludy u.)
12.08.: Férfiaknak tanítás a Porcelán utcában
12.14.: 900 Istentisztelet a Műv. házban
12.21.: 900 Istentisztelet a Műv. házban
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Bible refers to respec-
tive collections of religious 
writings of  Juda-
ism and of Christianity. 
The exactcomposition of 
the Bible is dependent 
on the religious traditions 
of specific denomina-
tions. ModernJuda-
ism generally recognizes 
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