
Oikosz
A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa 2009. október

Gödöllo

"Nem vagyok sörivó, korsócsapkodó, füstöt eregető, drogot 
osztogató keresztény. Inkább vagyok Istent szerető, Sátánnal 

megküzdő, Jézusért élő, világot változtató keresztény." 
-Rachel Joy Scott-



Oikosz 2009. október

Tartalomjegyzék:

Bolondság-e(Ismeretlen szerző)........................................................2-3     
Interjú (Pál Évikével)...................................................................4-8
Jézustól Szeretettel ..........................................................................9
Bizonyság (Gombos Györgyné)........................................................10
Sörfesztivál...............................................................................11-14
Vers (Verbényi Zoltán)...................................................................15
Humor ........................................................................................16
Fejtörő ...................................................................................17-18
Vers (Verbényi Zoltán)...................................................................19
Eszter asztala Vinczéné módra (Vinczéné Marika)..........................20
Imalánc kérései..............................................................................21
Hirdetések.....................................................................................22

1



Oikosz2009. október

„...és nem tudod, hogy te vagy a 
nyomorult, nyavalyás, szegény, vak 
és mezítelen?” Jel. 3,17

Az igazság megszabadít, még ha 
az ellenem szól is. Tudatossá kell 
válnia számunkra, hogy nyomo-
rultak, nyavalyások, szegények és 
vakok vagyunk. Úgy tűnik, mint-
ha ez a tudatosság napjainkban 
messzemenően hiányozna. Az a 
meggyőződésünk, hogy gazdagok 
vagyunk, bőségben élünk és nin-
csen semmire szükségünk. Az em-
berek szinte versengenek azért, 
hogy bebizonyítsák ezt és keresik, 
ki hogyan tudna a másik fölé ke-
rekedni gazdagságban és dicsőség-
ben. Azt, hogy mindez a gazdagság 
és dicsőség a Krisztus szenvedései-
ben való részesedés nélkül nem ér-
hető el, meghaladja felfogóképes-
ségemet. De ha ezt a bolondságot 
jobban megvizsgálom, már érthe-
tővé válik, hogy nem érhetem el 
ezt a dicsőséget szenvedés nélkül. 

Vegyük csak el Istennek kegyel-
mét az életünkről egy pillanatra és 
egyből meztelenség, szegénység és 
vakság lép a helyére, annak min-
den csúfságával együtt. Ha igazi 
állapotodat Isten még soha nem 
mutatta meg neked, az azért van, 
mert nem tudnád annak látványát 
elhordozni, mert nem hinnéd el, 
hogy az a gonosz és csúf te vagy. A 
kegyelem kiáradása alatt gazdag-
nak és erősnek érzi magát az em-
ber, mert hiányzik saját szegénysé-
gének ismerete. Éppen ezért, az a 
boldogság is hiányzik, amely kü-
lönös mértékben adatik a szellemi 
szegényeknek. Ezért lehet az, hogy 
az ember a kegyelem alatt gazdag-
nak képzeli magát, hiszen nincs 
tisztában az igazi szegénységével. 

Nagy ébredések és az első szere-
tet nagy tüze alatt, amikor a ke-
gyelem hatalmasan munkálko-
dik, az emberek úgy érzik, örök-
re megtartatnak és el vannak ké-
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szítve arra, hogy bemasírozzanak 
az örökké való házukba a töké-
letesen megigazultak szelleme-
ihez. Micsoda becsapás! Micso-
da megtévesztettség! Ha Isten a 
megtérésünk után túláradó ke-
gyelmének mértékéből vissza-
vesz, akkor az emberek hajla-
mosak egyből visszatérni testies 
gondolkozásmódjukhoz és újra 
kezdenek pártoskodni, egymást 
rágalmazni, saját maguk számá-
ra kezdik keresni a tiszteletet és a 
dicsőséget csak most már keresz-
tény vonalon, míg végül a meg-
fürdött disznó újra sárban hem-
pereg.  (2Péter 2,22.)

De ha az Isten kegyelemének 
túláradása közepette megismer-
nénk saját szegénységünket, ak-
kor ezt a kegyelmet arra használ-
nánk, hogy még inkább megis-
merjük Isten igazságát, valóságát 
és szeretetét, amely túlhaladja 
minden elképzelésünket. Mind-
ezeknek fontosabbnak kell len-
niük számunkra minden testi és 
földi jónál. Azért boldog mind-
az, aki a szegénységét, nyomorú-
ságát, vakságát és meztelenségét 
ismeri, mert az többé nem dicső-

íti a maga gazdagságát, melyet az-
előtt tulajdonának gondolt. Az igaz-
ság szeretete számukra sokkal érté-
kesebb, mint a gazdagság, még ak-
kor is, ha ez az igazság a saját maga 
nyomorúságáról és vakságáról ta-
núskodik is. Az igazság iránti szere-
tet sokkal inkább szeretne még töb-
bet megtudni saját maga rejtőzkö-
dő bűneiről, hogy azoktól megsza-
badulhasson, és nem keres mentsé-
geket azokra.

A mi dolgunk az, hogy tisztába le-
gyünk saját mezítelenségünkkel és 
vakságunkkal, hiszen Isten csak ek-
kor tud bennünket megváltani és 
dicsőségével megajándékozni. Vi-
szont kárunkra válhat, ha az Isten-
től kapott dicsőség következtében 
szívünk felfuvalkodik és elfelejtjük 
nyomorúságos valónkat. 

A kapzsi gazdagságra törekszik, 
míg a szabad akaratból adakozó em-
ber a szegénységet keresi.

„Boldogok a szellemben szegények, 
mert övék a mennyek országa.” Máté 5,3

Ismeretlen szerző
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Riport Pál Évikével

 Török Zsuzsa: Milyen volt 
a gyerekkorod? Felnőtt fejjel hogy lá-
tod Isten dicsőségét akkor?
Pálné Éva: Jászárokszálláson szü-
lettem. Öten vagyunk lányok test-
vérek. Én vagyok a legfiatalabb, 
negyven éves elmúlt édesanyám, 
amikor megszülettem. Szüleim 
emberileg megtettek mindent, 
amit ennyi gyerek mellett meg-
tehettek. Édesapám férfiszabó és 
szűcsmester volt, édesanyám pedig 
varrónő. Édesapám mindig a mű-
helyben tartózkodott, szorgalma-
san dolgozott, de nem nagyon is-
mertem, mert elég-
gé zárkózott ember 
volt. Nagyon sze-
gényen és egysze-
rűen éltünk. Édes-
anyám vallásos volt, 
édesapám pedig 
párttag. Tisztessé-
ges emberek voltak. 
Mindannyiunknak 
szakmát adtak a ke-

zünkbe, de csak egyedül nekem 
adatott meg, hogy nappali közép-
iskolában érettségizhettem. Eh-
hez a nővéreim is segítséget nyúj-
tottak. Én azonban mindig keve-
sebbnek éreztem magam a többi 
osztálytáramnál 
Én mindig csak a kinőtt ruhákat 
kaptam, és ezért elégedetlen vol-
tam. Most már azonban látom, 
hogy a szüleim mindent megtet-
tek.
TZs: Neveltetésedben hogy mutat-
kozott meg a vallásosság? Mit kap-
tál Istenből gyerekkorodban?
PÉ: Római katolikus családban 
nőttem fel, anyukám minden este 
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tanított minket imádkozni. Na-
gyon torz kép alakult ki ben-
nem, mert féltem attól a tör-
vénykező Istentől, akit bemutat-
tak nekem az emberek. Egy ka-
rácsonyi istentiszteletre viszont 
emlékszem, amikor a templom-
ban nagy öröm volt a szívemben, 
amikor Jézusról énekeltünk.
TZs: Középiskolába hová jártál?
PÉ: Jászárokszállásra. Mi vol-
tunk az elsők, akik a polgári is-
kola után középiskolába jártunk. 
Sok szépet kaptam a gimnázi-
umban, mindenem megvolt, 
ami kellett, de szomorú voltam, 
hogy például az osztálykirándu-
lásokra nem tudtam elmenni 
anyagi okokból.
TZs: Érettségi után mi történt, 
milyen szakmát szereztél?
PÉ: Általános gimnáziumi érett-
ségim van. A külkereskedelmi is-
kolába, ahova szerettem volna 
bejutni, nem vettek fel, a nyelv-
tudás hiánya miatt. A nővérem 
segített elhelyezkedni a Postán. 
Ott is maradtam, mert jól fizet-
tek, tetszett a munka és sportolá-
si lehetőség is volt. Munka mel-
lett folyamatosan tanfolyamok-
ra jártam, amit megkövetelt a 
munkám.

TZs: Mondanál pár szót a házassá-
godról?
PÉ: A férjemmel egy utcában lak-
tunk. Negyedikes voltam, amikor ő 
KISZ titkár lett a községben, én pe-
dig gimnazistaként sport- és egyéb 
eseményekben vettem részt. Akkor 
ismertük meg jobban egymást. Mi-
kor bevonult a katonaságba már jár-
tunk, és amikor leszerelt, összeháza-
sodtunk.
TZs: Milyen volt a férjed?
PÉ: Emberileg egy nagyon jó férjet 
kaptam. Katolikus templomban es-
küdtünk. A szüleimet sokat láttam 
vitatkozni, és az esküvőn megfogad-
tam, hogy ha én is ilyen sokat fogok 
vitatkozni, én inkább elválok. Ezt 
a férjemmel előre meg is beszéltük. 
Voltak viták, de Isten megtartotta a 
házasságunkat. Esküvő után gödöl-
lői nővérem lakásában kaptunk egy 
szobát. Amint összeházasodtunk ál-
dott állapotba kerültem Attilával. 
16 hónappal Attila után pedig meg-
született Palcsi. Ugyan jobb lett vol-
na, ha egy kicsit összeszokunk a gye-
rekvállalás előtt, de egy pillanatát se 
bántam meg a döntéseinknek.
Két gyereket terveztünk. Amikor 
terhes lettem Andrissal, a harma-
dik fiúnkkal, istenfélelem volt ben-
nem. Tudtam, hogy bűn elvetet-
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ni egy magzatot. Már anyukám is 
erre nevelt, ezért nem is gondol-
koztunk azon, hogy vállaljuk-e. 
Melcsit pedig, a negyedik gyerme-
künket, teljes mértékben ezt a szí-
vemben tudtam.
Harminc éves házasok lettünk 
volna, amikor Pali meghalt. Fér-
jem, halála előtt az Úrhoz kiáltott 
és hiszem, hogy megtért és Isten-
hez költözött. 
TZs: Szerettetek itt Gödöllőn lakni?
PÉ: Szerettünk, csak a panellakás 
volt a probléma. Minden áthal-
latszott, és a férjem szeretett vol-
na egy saját műhelyt, ahol dolgoz-
hat. A három fiúnak is jobb volt, 
hogy Bagon vettünk egy házat, 
habár egy kicsit megsínylették az 
iskolaváltást. Sport- és zeneiskolá-
ba jártak Gödöllőn, ahová elköl-
tözésünk után már nem tudtak to-
vább járni. A házban nagyon ne-
héz körülmények közé kerültünk, 
és ez segített, hogy Istenhez ki-
áltsak. A jólétben eszembe se ju-
tott Hozzá fordulni. Sokan iri-
gyeltek még Gödöllőn, habár én 
nem éreztem magam boldognak, 
viszont volt Bibliám, és éreztem, 
hogy ebben kell valaminek len-
nie. Első alkalommal, amikor le-
vettem a polcról, inkább visszatet-

tem, mert csak történelemnek tar-
tottam
TZs: Mikor és hogyan tértél meg?
PÉ: Nem a bűneim vittek oda Is-
tenhez. Engem a nehéz körülmé-
nyek vittek oda, a vágy, hogy meg-
találjam a boldogságot. Miért nem 
vagyok elégedett?  Bagon lelkiis-
meret furdalásom volt az iskola-
váltás miatt. Sok torz dolog volt 
bennem. 1987.-ben júniusában 
kiáltottam Istenhez: Istenem, ha 
vagy, segíts! Pedig volt Istenhitem, 
de mégis megkérdőjeleztem a lé-
tét. Amikor válaszolt, természetes-
nek vettem, és meg sem köszön-
tem. Helyre kellett állítani a csa-
ládi sorrendet, mert az én életem-
ben a gyerekek voltak az elsők. 
Első Isten, aztán a férj és a gye-
rekek. Igyekeztem mindent meg-
adni, ami nekem hiányzott gye-
rekkoromban. Teljes erőbedobás-
sal próbáltam emberileg megten-
ni mindent. Amikor viszont vég-
képp elfogyott az erőm, Istenhez 
kiáltottam. Szükség volt a nehéz-
ségekre, hogy szívből tudjak Hoz-
zá kiáltani.
Miután kiáltottam Isten egyből 
válaszolt is nekem. Másnap reggel 
a boltba indultam, amikor talál-
koztam  egy nénivel, aki megkér-
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dezte, hogy van-e Bibliám. Vá-
laszoltam neki, hogy van, de ol-
vasni nem szoktam. Elmondta, 
hogy van egy család, akik biblia-
tanulmányozást tartanak és szí-
vesen látnak mindenkit. Ez rög-
tön szíven ütött, és mondtam 
neki, hogy szeretnék elmenni. 
Elmondta, hogy azon a vasár-
napon lesz az igehirdetés, ami-
re szívesen elkísér engem, ha sze-
retném. Vasárnap el is mentünk, 
ahol egyből megéreztem az iga-
zi szeretetet. Az aznapi igehir-
detés János evangéliumának 5. 
részéről szólt. Arról a történet-
ről, ahol Jézus meggyógyítot-
ta a Betesda tavánál azt az em-
bert, aki 38 éve volt béna. Ez a 
történet nagyon szíven ütött, 
hiszen én is éppen 38 éves vol-
tam és éreztem, hogy szükségem 
van arra, hogy Isten helyre állít-
sa az én életemet is. A nehéz kö-
rülmények ellenére megtaláltam 
Jézust, és sokat köszönhetek en-
nek a házaspárnak. Életrende-
zésre is mentem Biatorbágyra, 
ahol sokat épültem, és helyreállt 
a kapcsolatom Istennel. A Bib-
lia is akkor nyílt meg számom-
ra. Ami előzőleg csak történelem 
volt, most Isten élő szava lett 

számomra. 10 év telt el megtérésem 
napjától, amikor felnőtt fejjel dön-
tést hoztam és 1997. június 21-én 
bemerítkeztem Kartalon. 
TZs: Mesélj Melcsiről, hiszen ő szüle-
tésétől fogva Isten előtt volt.
PÉ: Amióta meg tanult beszélni 
együtt imádkoztunk, igékre tanítot-
tam, énekeket énekeltünk és csen-
des-hetekre mentünk együtt. Együtt 
jártunk minden vasárnap a Baptis-
ta imaházba. Nemcsak Melcsi, ha-
nem Andris is megtért gyerekkorá-
ban és ő is jött velünk a csendes-he-
tekre. Andris, Melcsi meg én együtt 
imádkoztunk apjuk, Palcsi és Attila 
megtéréséért. 
TZs: Hogyan vezetett Isten a szolgá-
lataidra? 
PÉ: A közbenjárás mindig a szíve-
men volt. Azokért felelek, akik a 
környezetemben vannak. Ahol csak 
nyílik alkalom, mindenkinek beszé-
lek Istenről. Egyszer utaztam a bu-
szon, és mellettem ült egy hölgy. 
Éreztem, hogy beszélni kellene vele 
Istenről, de valami belül így sóhaj-
tott fel bennem „Uram hogy mond-
jam neki, hisz nem is ismerem!” Erre 
a hölgy hozzám szólt, hogy Hála Is-
tennek esik az eső. Innen indult be-
szélgetésünk, és megosztottam vele 
a bizonyságtételemet is. Ez arra volt 
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jó lecke számomra, hogy Isten 
azonnal válaszol, ha az én szívem 
kész az engedelmességre. 
TZs: Az imacsoportba hogyan csat-
lakoztál?
PÉ: Nekem már azelőtt a szíve-
men volt, és jártam is az országos 
felekezetközi imára. Nagyon há-
lás a szívem, hogy ez nálunk is el-
indult. Már korábban is bennem 
volt, hogy a gyülekezeti tagok szí-
ve égjen Jézusért. 
A gödöllői házi csoportban is so-
kat kaptam a helyreállításomhoz. 
A testvérek minden gyülekezetben 
segítettek, hordozták a terheimet, 
és ez nekem nagyon sokat jelen-
tett. Ez ég bennem, hogy egymás 
terhét hordozzuk.
TZs: A rendezői szolgálatban is 
részt veszel, emlékszem, hogy ami-
kor kértelek habozás nélkül jöttél, 
nem kellett rábeszélni akár a kö-
zös, akár a helyi istentiszteletek al-
kalmával.
PÉ: Én ezt kaptam még akkor, 
amikor ide Bagra a kis házi cso-
portba elkezdtem járni. Éreztem, 
hogy milyen szeretettel fogadtak. 
Annyira belém vésődött ennek a 
fontossága, hogy a baptista ima-
házban is ezt tettem. Ez nekem 
természetes, csak azt adom to-

vább, amit kaptam és tudom ez a 
kis figyelmesség nagyon jólesik az 
embereknek. 
TZs: Mi  a szíved vágya  a gyüleke-
zettel kapcsolatban a jövőben?
PÉ: Az a vágyam, hogy továbbad-
jam, amit kaptam. Amikor 2004-
ben idejöttem a Szeretet Láng-
ja Gyülekezetbe a pásztor hirdet-
te az igét, és nekem azt mondta az 
Úr, hogy az elvetettek, a rászorul-
tak és perifériára kerültek felé fo-
gok szolgálni. Akkor emberileg azt 
gondoltam, hogy ez a szociális ott-
hon lesz. Mentem ezerrel, de aztán 
megláttam, hogy nem ez az út, de 
sokat tanultam a szociális otthon-
ban. 
Igazán a szívemben az alapítvány 
van. Úgy hiszem, hogy Isten ott 
fogja kibontani az akaratát.
Kész vagyok mindenr, és amit Ő 
akar, ez meg is lesz. A vágyam az, 
hogy amit kaptam Istentől azt to-
vább tudjam adni. Tágulni szeret-
nék, hogy még több szeretet és ir-
galom áradjon belőlem.
TZs: Isten áldjon meg téged abban, 
hogy ez a tűz, ami benned van, át-
adódjon mindazoknak, akik itt 
vannak, és akik még jönni fognak.
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Tűzben próbált arany

Lehet, hogy sok mindent nem értesz, mert még nem 
jött el az ideje annak, hogy teljesen kinyilatkoztassam 
számodra terveim célját. Higgy és bízz bennem, 

annak ellenére, hogy nem értesz meg engem. Az én 
utam, nem a tiéd, és a saját értelmeddel soha nem 

fogod tudni felfogni gondolataimat. 
Szellemem erejével fogom kijelenteni terveimet azo-
knak, akik hittel és szeretettel hallgatnak a hangomat. 
Megígérem, hogy ha hit által kitartasz – még ha 

úgy is érzed, hogy nincs elég erőd – nem fogsz elbuk-
ni. Mint ahogyan az aranyat a kemence tüzében 
tisztítják, azok, akik átmennek a próbák lángjain, 
megtisztult aranyként kerülnek ki belőlük. Azért 

próbállak meg, hogy az összes szenny és tisztátalan-
ság kiolvadjon belőled. Ezért ne félj a próbák ide-
jén, mert én szeretetből tisztítalak meg és az imáidra 

választ kapsz a nehézségeken keresztül. 

Jézustól szeretettel
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Gombos Györgyné Zsuzsó

Kedves Testvérek!

Szeretettel köszöntelek benne-
teket! Szeretnék nektek a Filippi 
levélből mondani egy igét: “An-
nakokáért az az indulat legyen 
bennetek, mely volt a Krisztus 
Jézusban is, aki, mikor Istennek 
formájában vala, nem tekintette 
zsákmánynak azt, hogy õ az Isten-
nel egyenlõ. Hanem önmagát 
megüresíté, szolgai formát vévén 
föl, emberekhez hasonlóvá lévén;” 
(Fil. 2:5)

Ez az ige az elmúlt héten nagyon 
fontossá vált számomra, mert a 
világ sodródik, és nem jó irány-
ban. De ez az ige megmutatta 
számunkra, és számotokra is meg 
fogja mutatni, hogy semmi sem 
lehet fontos számotokra, csak az 
Istennel való közösség. Ahhoz 
hogy Istennel közösségben legy-
etek, ahhoz meg kell üresíteni 
önmagatokat, mert az Istennel 
való közösséghez nagy csendre 

van szükség. Csend csak akkor 
lesz a szívedben, ha megüresíted 
önmagad, és engeded, hogy min-
den körülmények között az Isten 
vezessen.

A múltkor kértelek titeket, hogy 
imádkozzatok értem abban a 
harcban, amit bizonyságtételként 
leírtam. Az Úr azóta segített 
ebben, és csodálatos gyógyulások 
történnek az életemben. Tudom 
és érzem, hogy ezek a gyógyu-
lások azért történnek, mert 
megüresítettem önmagam, csend-
ben vagyok Isten előtt, és ezáltal 
olyan gyógyulási mechanizmusok 
működnek a szervezetemben, 
hogy tudom már mozgatni a 
lábamat, tudok egy kicsit lépni, el 
tudok menni egyik bordásfaltól a 
másikig.

Ezt az Igét azért helyezem a 
szívetekre, mert amikor ti dolgoz-
tok, és naponta tele vagytok azzal, 
hogy mit kell teljesítenetek, egyet 
kell teljesítenetek: az Istennek 
tetsző életet élni. Istennek tetsző 
életet élni pedig annyit jelent, 
hogy megüresíted önmagad, és 
hagyod, hogy az Isten vezessen.
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2009. szeptember 11. Im-
már 8 éve, hogy New York vá-
rosában egy terrortámadás kö-
vetkeztében leomlottak a World 
Trade Center ikertornyai és 45 
éve, hogy Afganisztánban meg-
alakult a nemzeti egység. Gödöl-
lő főterére mégsem ezen esemé-
nyek megemlékezésére gyűlt ösz-
sze a tömeg, hanem azért, mert 
felvirradt a nap, melyen kez-
detét vette a 19. Gödöllői Sör-
fesztivál. A 3 napos rendezvény-
re kilátogatók idén sem csalód-
tak a rendezvény színvonalában. 
Minden megtalálható volt város-
unk kicsiny főterén, ami szüksé-
ges ahhoz, hogy az ember kikap-
csolódjon.  A gyerkőcök kipró-
bálhatták a póni lovaglást, leül-
hettek megnézni egy báb elő-
adást, vagy épp rághatták szüleik 
fülét, hogy vegyenek nekik még 
egy vattacukrot, még egy kürtös-
kalácsot és még egy műanyag já-
tékautót a legközelebbi bazárso-
ron. A kulturális programokat 
kedvelők elidőzhettek a nagy-
színpad előtt, ahol különböző 

zenés-táncos előadások szórakoztat-
ták a közönséget. Aki viszont a fesz-
tivál névadójának hódolata miatt lá-
togatott ki, annak se kellett csalód-
nia, hiszen volt sör minden meny-
nyiségben, mely könnyen csúszott a 
meleg szeptemberi hétvégén.

Akik gyülekezetünkből kilátoga-
tottak a hétvége során a főtérre,  meg-
lepően sok ismerős emberrel talál-
kozhattak, ugyanis alapítványunk, a 
Megújult Nemzedékért Alapítvány 
(MNA), teljes mellszélességgel kép-
viseltette magát a fesztiválon. Épp-
hogy megalakult gyülekezetünk ci-
vil szervezete, Isten egyből ajtót nyi-
tott számunkra, hogy megismerhes-
sen minket a város és beépülhes-
sünk a társadalom vérkeringésébe. 
Gyülekezetünk buzgó tagjai fáradt-
ságot és időt nem kímélve naphosz-
szat kint időztek a főtéren, hogy a 
fesztiválra látogatókkal kapcsolatot 
teremthessenek. Akiket valóban ér-
dekelt az MNA működése és célja, 
felkereshette a civil utcában alapít-
ványunk standját, ahol gyülekeze-
tünk presbiterei, Rottmayer Barna-
bás és Kovács Kálmán várták az ér-

Sörfesztivál
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deklődőket. Ennél a standnál hall-
hattak bővebben az úgynevezett 
házas-randiról is. Barnabás sze-
rint, „ez a házas kurzus fiatal há-
zasoknak nevelő célzattal ajánlott, 
míg az idősebb házaspároknak, a 
meglevő problémák kezelését se-
gíti elő.” Egy biztos, ez a megle-
pő elnevezés sokak fejében szöget 
ütött és tartalmas beszélgetések in-
dultak el a témával kapcsolatban. 
Érdekes, hogy a kurzussal kapcso-
latban nem csak házasok érdek-
lődtek. Voltak szingli fiatalok és 
megőszült idős feleségek és férjek, 
akik nagy örömmel markoltak fel 
egy köteget a szórólapok közül, 
hogy odaadhassák házas ismerőse-
iknek. Akit pedig komolyan érde-
kelt a téma, a stand mellett felál-
lított könyves asztalnál vásárolha-
tott gyerekneveléssel, párválasztás-
sal és házassági tanácsadással fog-
lalkozó szakirodalmat, ahol pász-
torunk lánya, Hajni fogadta az ér-
deklődőket kedves mosolyával

Ha valaki azt gondolná, hogy 
ennyiben állt alapítványunk szol-
gálata a sörfesztiválon, nagyot té-
ved! Ha valakit nem érdekelt a há-
zasság vagy a gyereknevelés rejtel-
mei, de élete más területein akad-
tak olyan problémák, amelyeket 

szívesen megbeszélt volna, beülhe-
tett a MeghallgatLak sátorba, ahol 
gyülekezetünk lelkigondozói vár-
ták, hogy az emberek kiöntsék ne-
kik szívüket.

Na persze gyülekezetünk nem 
csak ilyen komoly programokkal 
készült erre az alkalomra. Gon-
doltunk ám a kicsikre is, akiknek 
olyan bábelőadással készültünk, 
amelybe nevelő célzattal elhangzik 
az evangélium is. Petike tanulsá-
gos történetén keresztül hallhattak 
a csemeték az Úr Jézusról, aki ké-
pes megváltoztatni az embereket. 
A bábelőadást többször is megte-
kinthették mind a nagyszínpadon, 
mind a MeghallgatLak sátor mel-
letti kis területen felállított para-
vánnál. 

Az általam megkérdezett gyüle-
kezeti tagok közül mindenki pozi-
tív élményként számolt be a fesz-
tiválon való szolgálatáról.

Rottmayer Barnabás: Én a ci-
vil utcában adok tájékoztatást az 
alapítványunkról és a házas kur-
zusról. Nagyon jól érzem itt ma-
gam. Szellemileg, lelkileg és testileg 
is épülésemre van. A hangulat na-
gyon jó, reggel 8 óta vagyok itt és az 
óta is csak fokozódik. Nagyon jókat 
tudok beszélgetni az emberekkel az 
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alapítvánnyal kapcsolatban, ami 
számomra nagyon fontos, mert a 
beszéd tulajdonképpen a lételeme-

met alkotja.
Pál Hajnalka: Reggel 11 óra 

óta vagyok itt a könyves asztalnál. 
Nagyon élvezem a könyvek árulá-
sát, mert nekem bejön ez az eladói 
munka. A forgalomra se lehet pa-
nasz, mert már eladtam vagy 10 
könyvet.

Rácz Anita (aki nem volt hajlan-

dó elárulni szakmai titkokat): Frenetikus a 
hangulat. Nagyon jókat beszélgettem 
a fesztiválon, igaz, csak keresztények-

kel. A nap 
fénypontja az 
volt számom-
ra, amikor le-
ültem a pász-
torral a sör-
sátorba meg-
inni egy kó-
lát. Minden-
képpen meg-
éri itt lenni 
a fesztiválon, 
mert a város 
megismerhet-
te az alapít-
ványunkat. A 
nag yszínpa-
don 40 percet 
beszélhettünk 
az MNA-ról 
abból a 2 órá-

ból, amit a civil utcai szervezetek 
kaptak a rendezőktől.

ifj. Szabó Sándor: Reggel 8-kor 
jöttünk felállítani a paravánt, mert 
9-kor kezdődött a nagy színpadon az 
első előadásunk. Állítólag jól sikerült, 
sok gyerek végignézte, bár mi a para-
ván mögül nem sok mindent láttunk. 
Az első előadás előtt eléggé izgultam, 
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momra látni, hogy figyeltek a gye-
rekek és válaszolgattak is a kérdések-
re, amiket az előadás után tettem 
fel nekik. Mivel tényleg bíztattak 
és közbenjártak értem az első elő-
adás után, a másodiknál már sok-
kal magabiztosabban tudtam kiáll-
ni a gyerekek elé. Összességében na-
gyon jól éreztem magam és nagyon 
jó hangulat volt a paraván mögött 
is.

Aki tehát eljött, nagyon jól érezte 
magát, aki pedig nem tudott eljön-
ni, az se bánkódjon, hiszen remél-
jük, hogy jövőre is lesz még alkal-
munk kint lenni a Sörfesztiválon. 
Remélhetőleg mindenkinek áldásá-
ra volt ez a két nap és mi is áldás-
sá lehettünk a gödöllői embereknek.

„Ne félj te kicsiny nyáj; mert 
tetszett a ti Atyátoknak, hogy nék-
tek adja az országot.” Luk 12.32

de amint felmentünk a színpadra, 
az is elmúlt. 

Pál Pál: Érdemes volt eljönni. A 
sátorban nem nagyon voltak láto-
gatók, bár azért jöttek és elolvasták 
a plakátokat. De ez nem probléma, 
mert állítólag a civil utcai standnál 
folytak igazán jó beszélgetések a há-
zas kurzusról. Én most nem igazán 
tudtam beszélgetni emberekkel, hi-
szen a báb-misszióban vettem aktí-
van részt. 

Lükő Bálint: Azért voltam itt 
délelőtt, hogy a sátorban beszélges-
sek, de igazából senkivel nem talál-
koztam, aki ne lett volna hívő. Egy 
kicsit olyan itt, mint egy gyülekezeti 
pikniken. Eszünk, iszunk, beszélge-
tünk és jó az idő. Jó alkalom ez arra, 
hogy beszélgessek a testvérekkel, hi-
szen erre más alkalmakkor nincs 
nagyon lehetőségem.

Pál Melinda: Elég hirtelen ért, 
hogy nekem kellett Anikó helyett ve-
zetni a báb előadást, de jó volt lát-
ni, hogy a testvérek bíztattak és 
imádkoztam értem. Délután, ami-
kor visszajöttünk, gondok akadtak a 
technikával és eléggé féltem, hogy ez 
meghiúsítja az előadást, de minden 
megoldódott és még sokkal többen 
is jöttek megnézni a jelenetet, mint 
délelőtt. Nagyon pozitív volt szá-
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Szeretet=Isten
Ez az örök fény a sötétségben, 
Ilyen gyertya ég a szívemben. 
Ettől teljes az egész életem. 
Uram, ezt Te adtad nekem. 

Átadtam neked az életem, 
S Te most itt élsz bennem. 
Érted ég az egész énem. 

Te vagy a tűz a szívemben. 

Tőled ég bennünk a gyertya, 
Mert te vagy a szeretet lángja. 
Te örök vagy, és a láng is az. 

A szereteted örök és igaz! 

Te oly nagyon szeretsz minket, 
Hogy értünk adtad Egyszülötted, 
Aki megtanított szeretni minket, 
És legyőzte az összes bűnünket. 

Tőled örök a szeretet lángja! 
A lelkünknek nem lesz halála! 

Az ördögnek már nincs hatalma! 
Eljutunk a Mennyországba! 

Te vagy a kezdet és Te vagy a vég! 
Te vagy a szeretet és Te vagy a fény! 

Te teremtetted az összes lényt! 
Csak tőled válhat igazzá a lét!

Verbényi Zoltán
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- Mi a sláger? 
- Az a zene, ami a füleden megy be 
és a könyöködön jön ki.

Csengetnek. Idős tata kinyitja az 
ajtót, egy népszámláló az.
- Jó napot, összeíró vagyok!
- A meg mi?
- Azt próbáljuk kideríteni, hogy 
hányan laknak Magyarországon.
- Hát akkor rossz helyre jött, fiam, 
ugyanis fogalmam sincs.

- Mi az arab lopakodó?
- Teve mamuszban.

- Hogy hívják a lélekelemző rágc-
sálót?
- Pszichomókus.

- Hogy hívják a kommunista légi-
társaságot?
- ProletAIR.

Egy férfi száguldozik az új 
autójával. A rendőr megállítja:
- Nem olvasta a sebességkorlá-
tozásra vonatkozó táblát?

- Micsoda? Olvasni ilyen sebesség 
mellett?

Az autópiacon egy falusi ember 
árulja a kocsiját. Odamegy hozzá 
valaki, és megkérdezi:
- Mennyit fogyaszt ez a kocsi 
városban?
- Nem tudom, kérem, én falusi 
vagyok.

A rénszarvas mászik fel a szilvafára. 
Látja ezt a medve és megkérdezi:
- Te rénszarvas, minek mész oda?
- Almát enni.
- De hiszen ez szilvafa.
- Nem baj, hoztam magammal.

Két pulyka filozófiáról beszélget:
- Szerinted van élet a karácsony 
után? - kérdezi az egyik.

- Jean, élnek emberek a Holdon?
- Nem, uram!
- Akkor miért világítják ki minden 
este?
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1. A nyulak szigete
2. A világ második legnépesebb országa

3. Evőeszköz
4. A karácsony hónapja

5. A 7 vezér egyike
6. Ázisában élő veszélyeztetett emlős

7. Mi Dél-Afrika legnagyobb városának neve
8. Magyarország északi szomszédja

9. A lány, akit lenyelt a gonosz farkas
10. Az Északi-középhegység egyik tagja

11. A legnagyobb elismerés Hollywood-ban
12. Rézfúvós hangszer

13. A BENELUX államok egyik tagja
14. Csűr más szóval

15. Olyan kút, melyből a víz a rétegnyomás miatt magától tör fel a felszínre
16. Francia császár; csúfneve: a korzikai káplár

17. Régi hanglemezek anyaga

Az előző szám megfejtései:
1. csal 2. kon 3. szél 4. piaszter 5. komoly<->hóbortos 6. szfinkter 7. 81 8. bombardon 9. H 10. csomó 11. ki-
monó 12. felöltő 13. konda 14. elragadtatás15. vért
Helyes megfejtők: Verbényi Zoltán, Babarczi Edit

Az első kérdést a feladvány szerzője elírta ezért nem volt megfejthető. A hibáért elnézést kérünk.
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Szabadság
Hullanak a levelek, hosszabbak az éjszakák, 

Az élet hidegebb, hűvös évszakok várnak ránk. 
Amikor minden megdermed, csupaszok lesznek a fák, 
Akkor sem feledjük el szívröptető nevedet: Szabadság! 

Ha úgy érzed, hogy a szíved száll, 
Kisebbek a gondok, apróbbak a hibák. 
Ha úgy érzed, megáll, röptesd tovább! 

Hisz előtted van az egész világ. 

Szabadság, vér tapad a te nevedhez. 
Ezrek haltak, s halnak most is érted. 
A világnak mindig szüksége lesz rád. 

Nélküled nem nőne több virág. 

Te vagy az örök kibontakozás, 
A sötétségből lett világosság. 
Bennünk van az örök vágy, 

Ha nem vagy, vágyunk terád. 

Mi szabadnak születtünk, 
Mert a Földet teremtette nekünk 

A Mindenható Istenünk, 
Aki a szeretet lángja bennünk. 

Kérlek, törd fel, Uram, láncaim! 
Részben erről szólnak az imáim. 

Tudom: a lelkem nem fog meghalni, 
A Te utadon szabad tudok lenni. 

Verbényi Zoltán
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Mákos guba másképpen

Hozzávalók:
1 l tej
6 db kifli
50 dkg darált mák
6 tojás
6 kanál cukor
1 cs vaníliás cukor

A kifliket karikákra szeletelem és 
egy részét kivajazott tepsibe ra-
kom szép sorban, egymás mellé. 
Megszórom mákkal, majd újabb 
sor kiflit rakok le. Ezt így folyta-

tom, míg a mák és a kifli el nem 
fogy. Úgy kell rakni, mintha ra-
kott ételt készítenénk: egy sor kif-
li, egy sor mák. Az egy liter tejet 
felforralom. A 6 darab tojás sárgá-
ját 5 kanál cukorral habosra keve-
rem és egy csomag vaníiliás cukor 
hozzáadásával behabarom vele a 
tejet. Ezt a madártej jellegű önte-
tet a kiflikre öntöm, illetve kanala-
zom. A tojásfehérjéket 1 kanál cu-
korral habosra verem és rásimítom 
a kiflik tetejére. Előmelegített sü-
tőben 150 fokon 30 percig sütöm.
 

Vinczéné Marika

20

Eszter asztala
 Vinczéné módra
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Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, 
hálaadások minden emberekért.   1. Tim. 2:1

1. Ima családjainkért (gyermekek, testvérek, szülők, rokonok)
2. Gyülekezetünkért  
3. Imaházért 
4. A gyülekezet tagjainak, és ezáltal a gyülekezet anyagi áldásaiért.
5. A mindenkori aktuális evangélizációkért
6. A házicsoport vezetők által megadott testvérekért: betegekért, vizsgázókért, 
párválasztás előtt állókért, stb.
7. Városunk vezetőiért (Gödöllőért és a környező települések vezetőiért)
8. Városunkban szolgáló más keresztény felekezetek vezetőiért, tagjaiért,
9. A felekezetek Szent Szellem által munkált egységéért.
10. Minden megtéretlen és megtévesztett ember megtéréséért (Gödöllőn és 
környékén)
11. Kolozsvári gyülekezet fejlődése, további elhívott munkások 
építése,szolgálatba lépéséért. 
12. Pécsi gyülekezet plántálás kiteljesedéséért, gyülekezetté formálódásáért, 
Isten szíve szerint való pásztorért, szolgálókért.
Imalánc beosztás: 
-Éva néni HCS: hétfő
-Barnabás HCS: kedd
-Árpád isaszegi HCS: szerda
-Pali imacsoport: csütörtök
-Kálmán kistarcsai HCS: péntek
-Reményi mogyoródi HCS: szombat
                                                
Testvéri szeretettel: Szabó Sándor, lelkipásztor                                      

Imalánc imakérései
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2009, október

Október 7.: Női kör Pál Évikénél (Bag). Gyülekező 1800 a Művelődési          
ház előtt
Október 9-10.: 2100 -2100 24 órás dicsőítés a Porcelán utcában 
Október 10.: 1800 Felekezetközi ima az Adventista imaházban 
Október 11.: 915 Istentisztelet a Művelődési házban
Október 17.: Utcai misszió a világháborús emlékműnél
Október 18.: 915 Istentisztelet a Művelődési házban
Október 25.: 930 Szülinapi hálózati közös Istentisztelet a Pestszentim-
rei Sportkastélyban
Október 28.: Női kör Fónyad Annánál. Gyülekező 1800 a Művelődési 
ház előtt 



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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