
Oikosz
A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa 2009. május

"Mert minden fát a 
gyümölcséről lehet 
megismerni. Hiszen 
tüskebokorról nem 

szednek fügét, 
csipkebokorról sem 
szüretelnek szőlőt." 

Lukács 6:44
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 Az Imádság háza és 
az imádás sátora legyünk!
„Azután bement a templomba, 
és kezdte kiűzni az árusokat, ezt 
mondva nekik: ’Meg van írva: 
És az én házam imádság háza le-
gyen, ti pedig rablók barlangjává 
tettétek.’” (Lk. 19,45-47)
 Nagyszerű úgy élni, mi-
kor az ember tudja, hogy a Min-
denható Atya szeretete és gon-
doskodása az egész életét végig 
kíséri. Vezet és tanácsol minket, 
hogy az életünk a lehető legbol-
dogabb lehessen. Teszi ezt nem 
csak a személyes, hanem a gyü-
lekezeti életünkkel kapcsolatban 
is. Ő látja, mikor érkezik el va-
laminek az ideje és mikor lehet 
egy dolog a legnagyobb áldás egy 
közösség számára. Sokszor, ha Is-
ten ajándékot akar adni, először 
előkészíti a szívünket, hogy azt 
tudjuk is örömmel fogadni. Ha 
valamiért harcolunk és szenve-
dünk, azt sokkal jobban meg-
becsüljük és értékeljük, minha 
csak úgy könnyedén megkaptuk 
volna. A harcok közepette pe-
dig megmérettetünk még a saját 
szemeink előtt is , hogy valóban 
akarjuk-e azt az áldást, amit ké-
rünk. Ugyancsak a harcok által 
munkálja ki a Szent Szellem 

az életünkben a gyümölcsöket, „a 
Szellem gyümölcseit” (Gal 5: 22-23). 
 Az ima a ’legkisebb befekte-
tést’ igénylő áldozat mind magunk 
mind mások megmentése érdeké-
ben. Tehát ez az első próbája annak, 
hogy mennyire tudjuk magunkat 
odaszánni a célok elérésének érde-
kében. Ha már itt kiderül, hogy 
langyosak vagyunk, akkor nem el-
keseredni kell, hanem kérnünk Is-
tent, hogy adjon tüzet a szívünkbe 
az imához, ”mert aki kér, mind kap, 
aki keres, talál, és a zörgetőnek meg-
nyittatik” (Mt. 7,8).  
 Higgyük el, hogy ha állha-
tatosan és szívből megtanulunk 
kérni, akkor szívből fogunk örül-
ni, mikor meg kapjuk mit kértünk! 
Ez pedig már előkészíti a szívün-
ket arra, hogy a további Isten által 
kért feladatokat örömmel végezzük 
el, hiszen túlcsordul a szívünk az 
örömtől és a hittől, amikor látjuk 
megvalósulni, amit kértünk Isten-
től. Ez a hittel teljes öröm az alapja 
annak, hogy tisztaszívből imádjuk 
és magasztaljuk az Urat, és máris 
Dávid (imádás) sátorában találjuk 
magunkat, minden erőlködés nél-
kül. Mi csodálkozunk ilyenkor a 
legjobban, hogy épp csak elkezd-
tünk állhatatosak lenni az imában, 
és már meg is van amiket kértünk. 
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 De Isten a gyülekezeti 
imákban nem csak egyesek buz-
góságát akarja látni, hanem egysé-
ges, szívből jövő imádkozást! „Ó, 
mily szép és mily gyönyörűséges, ha 
a testvérek egyetértésben élnek!.... 
Csak oda küld az ÚR áldást és életet 
mindenkor.” (Zsolt 133)
 Azt látom, hogy az Úr meg 
akarja tanítani a Szeretet Lángja 
Gyülekezetet egységben (egy cél 
érdekében, egy akarattal, egyet 
látásra jutva) imádkozni. Bizony, 
ezt is tanulnunk kell! Akár milyen 
új vagy régi hívők vagyunk is, ezt 
is tanulnunk kell. Buzdítsuk és 
bátorítsuk egymást az imaalkal-
makon való részvételre és ott az 

imádkozásra is SZERETETTEL 
és TÜRELEMMEL! Így megva-
lósítva az egy akaratra jutást. Az 
erősek még külön imádkozzanak 
a gyengébbek felzárkózásáért is! 
„A hitben erőtlent fogadjátok be, de 
ne azért, hogy nézeteit bírálgassá-
tok” (Róm. 14,1).  „Mi erősek pedig 
tartozunk azzal, hogy az erőtlenek 
gyengeségeit hordozzuk, és ne a ma-
gunk kedvére éljünk” (Róm. 15,1).   
 Kedves Szeretet Láng-
ja Gyülekezet TANULJUNK 
EGYÜTT IMÁDKOZNI, s mire 
megtanuljuk már meg is kap-
tuk ráadásként, amit kértünk!     

Szeretettel: A Pásztor

Az örökkévaló ház

Elbomlik a sátorházunk,
De van Istentől épületünk!

Nem kézzel csinált,
Hanem Mennyei, örökkévaló ház!

Ahol nem fogunk fázni és szomjazni.
Nem kell lakbért, villanyszámlát fizetni.

Nem lesz ott sötétség,
Az Úr dicsősége fog világítani!

Barna János
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Riport Fónyad Annával

 Török Zsuzsa: Hálát adok 
az Úrnak, hogy itt lehetünk, és a 
bátorságodért, hogy vállaltad ezt a 
riportot, hogy az életedről beszélve 
mások épülésére legyen ez a beszélge-
tés. Az első kérdés, hogy milyen volt 
a gyermekkorod?
 Fónyad Anna: Keresztény 
családból származom. Édesanyám 
nagyon tüzes keresztény volt fiatal 
korában. A Református Egyház 
hitoktatónak küldte Gödöllőre, ő 
pedig gyalog járta az iskolákat hó-
ban és fagyban. Nagyon jó emlékei 
vannak erről az időszakról. Ekkor 
ismerte meg apu-
kámat, akit Istentől 
kért el. Apukám 
udvarolt neki, és 
megkérte a kezét, és 
anyukám azt mond-
ta az Úrnak, hogy 
ha eljön az Úrvacso-
rára a templomba 
az apukám, akkor 
hozzámegy felesé-

gül. Egyáltalán nem volt valószí-
nű, hogy eljöjjön, mert édesapám 
a vasútnál dolgozott Hatvanban, 
de az Úrvacsoránál mégis megje-
lent. Anyukám azt gondolta, hogy 
tényleg ő lesz a férje. Mindketten 
sok gyereket akartak, amire Isten is 
áldását adta. Ennek lehjobb bizo-
nyítéka én vagyok és a húgom, aki 
tizenegyediknek született a család-
ba. Ebben a nagy és szeretetteljes 
családban nőttem fel. Sokat hal-
lottam az Úr Jézusról, a szeretet-
ről, nagyon szerettük egymást és 
mindig összetartottunk, ami még 
most is tart. A református vallást 
gyakoroltuk, jártunk templomba, 
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és mivel anyukám hitoktató volt 
sokat játszott velünk és rengete-
get tanított bennünket. Idővel 
sajnos elromlott a házasságuk és 
a válásukat mindenki megsíny-
lette. 
 TZs: Milyen képed volt 
ekkor Jézusról?
 FA: Igazából nem tudtam 
ki az a Jézus. Tudtam, hogy Ő 
létezik és sokszor tapasztaltam, 
hogy vigyáz rám, és megóvott 
olyan dolgoktól, amibe felelőtle-
nül mentem bele. Mindig érez-
tem azt a szeretetet, amivel kö-
rülvett. Van egy történet, amit 
szeretek az embereknek elmon-
dani: anyukámnak és a testvére-
imnek sötét szeme és sötét haja 
volt, de édesanyám kérte az Urat, 
hogy legyen egy szőke hajú, kék 
szemű kislánya is, aki az ő nap-
sugara lesz, és felvidítja. Erre 
megszülettem én, és minden tel-
jesen rám illet. Vidám voltam, 
mindig nevettem, és mindig fel-
üdítettem a körülöttem lévőket. 
Hatalmas jókedv és kacagás volt 
ott, ahol én voltam. Én egy igazi 
ajándékgyerek voltam számára.
     
 TZs: Az iskoláséveidről 
milyen emlékeid vannak?

 FA: Nem volt velem semmi 
baj, szófogadó voltam és rendesen 
tanultam. Általános iskolában sze-
rettek a körülöttem levők, jó tanuló 
voltam, de nem szerettem nagyon 
tanulni, sokkal jobban érdekelt a 
mozgás, jól sportoltam. Miután el-
váltak a szüleim, és anyukám egye-
dül maradt, az motivált, hogy ne 
okozzak neki gondot a tanulmá-
nyaim miatt, hiszen elég gondja 
volt egyébként is a sok gyerekkel. 
Mindig vidám volt, annak ellenére, 
hogy egyedül nevelt minket. Min-
dig bízott Istenben és csodálatos 
gyermeki hite volt.
 TZs: A tinédzser évek alatt 
mennyire voltál közel vagy távol Is-
tentől.
 FA: Amikor középiskolás let-
tem nagyon érdekeltek a fiúk. Csi-
nos lány voltam, nagyon jól mozog-
tam és a fiúk körülrajongtak. Voltak 
helyzetek, amikből Isten szabályo-
san kimentett. Felelőtlen voltam, és 
nagyon szabadjára voltam engedve. 
Istennek köszönhetem, hogy nem 
történtek meg olyan dolgok, amik 
visszafordíthatatlanok lettek volna. 
Akkor nem tudtam, de most már 
tudom, hogy mennyire szorosan 
fogta a kezem.
 TZs: Hogyan ismerkedtél meg 
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a volt férjeddel?
 FA: Egy baráti társaságban 
ismerkedtem meg vele. Ez megha-
tározó volt a későbbi életem folya-
mán. Együtt jártunk be a közép-
iskolába a HÉV-en, több fiatallal 
együtt, és így kialakultak közöt-
tünk párok. Elég nehezen bonta-
kozott ki a szerelmünk, de nagy 
lángal égett később. Nem is törőd-
tem semmi és senki mással, csak 
vele. Teljesen rabul ejtett ez az ér-
zés. 16 éves koromban ismerked-
tünk meg, és udvarolt nekem so-
káig. Viharos és csodálatos volt ez 
a szerelem. 19 éves koromban férj-
hez mentem hozzá, amelyet Péter 
édesanyja nem tudott elfogadni. 
Én viszont olyan nagyon szeret-
tem a férjem, hogy mindent képes 
voltam odaadni érte. Sok mindent 
felrúgtam miatta, mert attól fél-
tem, hogy ha nem teszem, elhagy. 
Házasságunk kezdetén albérletben 
laktunk, amit a nagymama szer-
zett nekünk. Mikor megszületett 
az első kislányunk, saját házat sze-
rettünk volna. A férjem nagyszülei 
nekünk adták a félig kész házukat, 
amihez mi hozzáépítkeztünk. Én 
még most is ott lakom. Számom-
ra nagy dolog volt, hogy volt egy 
férjem, kislányom és még egy saját 

házunk is. Minden rendben volt 
és Péter és Edina szerettek volna 
még egy babát. Én nem akartam, 
mert nem sokat segített otthon a 
férjem. Mégis megszületett a má-
sodik kislányom is, Kriszti, és ek-
kor már tényleg úgy gondoltam, 
hogy mindig együtt maradunk. 
A család volt a mindenem. Ekkor 
történt, hogy a Timóteus Társaság 
vetítette a Jézus élete című filmet. 
Testvéreim közül többen megtér-
tek, és jöttek hozzánk elmondani 
a Jó Hírt, de mi nagyon elutasí-
tóak voltunk, és nem fogadtuk el. 
Úgy tartottuk, hogy ez mindenki-
nek a magányügye, és ez nem tar-
tozik ránk.
 TZs: Minek kellett ahhoz 
történnie, hogy Istenhez kiálts?
 FA: Azt gondolom, hogy 
az ember szívének olyan állapot-
ban kell lennie, hogy Isten tudjon 
benne munkálkodni. Az én szí-
vem nagyon kevély volt. Nem kel-
lett nekem semmilyen féle Isten. 
Történt azonban valami, ami tel-
jesen felborította azt a szép családi 
életet, amiben gondoltam, hogy 
élek.  A volt férjem talált magának 
egy barátnőt, és született egy kis-
fia úgy, hogy én erről nem is tud-
tam semmit egészen addig, amíg 
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9 hónapos nem lett a kisfiú. Ez 
az esemény nagyon megrázott. 
Újra kellett értékelnem az életem 
célját és értelmét. Hosszú és na-
gyon gyötrelmes időszaka volt ez 
az életemnek. Próbáltam keresni 
valakit, aki tudna segíteni. Test-
véreim és édesanyám, akik meg-
tértek, rögtön segítségemre siet-
tek. Azt állították, hogy Istennél 
kell keresnem a megoldást. So-
kat lázadtam, sokat szenvedtem. 
Egyszerűen nem akartam térdet 
hajtani Előtte, de egyik kará-
csonykor megadtam magam és 
megtértem otthon. Kiöntöttem 
a szívemet Istennek és megbán-
tam a bűneimet. Egészen addig 
nem gondoltam, hogy bűnös 
ember vagyok. Azt gondoltam, 
hogy a férjem a bűnös, aki ezt 
tette velem. Azelőtt hiába olvas-
tam a Bibliát, nem jelentett szá-
momra semmit, most azonban 
olyan volt, mintha minden egyes 
szava hozzám szólt volna. Akkor 
indult meg a gyógyulás az éle-
temben. A Biblia szólt hozzám, 
nagyon sokat jelentett nekem, 
és épültem belőle. Kértem Is-
tent, hogy segítsen abban, hogy 
ne gyűlöljem annyira a férjemet. 
Vasárnaponként együtt ebédel-

tünk, és ez az egy óra nem múlt el 
gyűlölködés és veszekedés nélkül. 
Imádkoztam, hogy ne válaszoljak 
azokra, amiket mond, és ne vesze-
kedjünk. Nagyon hálás voltam az 
Úrnak, hogy amikor eljött az idő, 
képes voltam csöndben maradni. 
 TZs: Jártatok vasárnaponként 
templomba?
 FA: Legelőször a katolikus 
templomba kezdtünk járni, mert 
ott ki tudtam sírni magam, aztán 
azt vettem észre, hogy azon gon-
dolkodom, hogy miért is járok ide. 
Akkor úgy döntöttem, hogy mivel 
református vagyok, a református 
templomba fogunk járni, és nagy 
örömmel mentünk minden vasár-
nap és hallgattuk Isten Igéjét. Nem 
is kértem, de egyszer csak megtért 
Edina, aztán Kriszti is és együtt 
sokkal erősebbek lettünk. Otthon 
sokat beszélgettünk Istenről, imád-
koztunk, könyveket olvastunk. 
Éheztük Istent. Egyik nap Edina 
elém állt, hogy el kellene mennünk 
a baptista gyülekezetbe, ahol később 
mind a hárman be is merítkezünk, 
és nagy tüzet kaptunk. Belevetettem 
magam a szolgálatba. Vasárnapi is-
kolát vezettem és evangelizációs cél-
lal elkezdtem egy foltvarró szakkört. 
Mindenfelé Istenről beszéltem, 
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amerre csak jártam, és megtértek 
az emberek, többek között Kocsi 
Kriszti is. Égetett belül az Úr, és ezt 
el kellett mondanom másoknak. 
Nem gondolkoztam, csak éreztem 
és mondtam. Annyira csodálatos 
volt számomra, hogy megtértek 
emberek, amikor beszéltem nekik 
Istenről. 
 TZs: Amikor megismertelek 
arra emlékszem, hogy azt mondtad, 
szeretnél kimenni az utcára evange-
lizálni. Nagyon vártál erre.
 FA: Annyira szeretném, 
hogy az emberek halljanak az 
evangéliumról, ez Isten ajándéka 
bennem, de mindannyiunk köte-
lessége, hogy menjünk és hirdes-
sük az evangéliumot.
 TZs: Miért jöttél át aztán 
mégis a Szeretet Lángja Gyülekezet-
be?
 FA: Kocsi Krisztivel folya-
matosan konferenciákra jártunk. 
Azonban észrevettük, hogy a bap-
tisták nem hisznek a gyógyulás-
ban, és ez gondot okozott. Krisz-
ti egyszer csak előállt azzal, hogy 
neki azt mondta az Úr, hogy el 
kell mennie ebből a gyülekezet-
ből. A lelkipásztor többszöri neki-
futásra sem tudta lebeszélni arról, 
hogy elmenjen. Az utolsó körben 

én is kaptam egy igét, hogy men-
jek tovább. Nagyon megdöbben-
tem, mert én nagyon szerettem ezt 
a gyülekezet, de éreztem, hogy itt 
van az idő, és ha most nem me-
gyek, akkor soha. Sanyival is sokat 
beszélgettünk erről, és sikerült úgy 
eljönni a baptistáktól, hogy ma is 
teljes szeretetben járunk egymás-
sal. 
 TZs: Hogy érzed magad itt, 
a gyülekezetben? 
 FA: Isten sokat faragott 
rajtam és sokat gyógyított. Az én 
életem nem volt rendezve amikor 
idejöttem. Akkor még nem váltam 
el a férjemtől, pedig már a gyere-
keink felnőttek. A válásban Isten 
nagyon megáldott, mert semmifé-
le vita nem volt közöttünk a volt 
férjemmel, így békességben tud-
tunk elválni egymástól. Isten be-
gyógyította azokat a sebeket, ame-
lyeket a volt férjemmel egymásnak 
okoztunk. Dicsőség ezért Neki. 
Kigyógyultam az aggodalmasko-
dásból, visszakaptam az örömö-
met és most újra teljes embernek 
érzem magam. Sok mindent le 
kellett raknom, amik fájdalmat 
okoztak, nyomtak, vagy helyte-
lenek voltak. Rengeteg dologtól 
megszabadított. Kaptam egy igét 
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is: „Az én Uram az Úr megtaní-
tott engem, mint tanítványát be-
szélni, hogy tudjam szólni Igéjét 
az elfáradtaknak. Minden reg-
gel felébreszt engem, hogy hall-
gassam Igéjét” Ebből derült ki, 
hogy Isten nagyon nagy munkát 
végzett el rajtam. 
 TZs: Mit mutatott neked 
Isten, hogy mi a szolgálatod ebben 
a gyülekezetben.
 FA: Először is hely-
re kellett állítania Istennek. 
Házicsoportba jártam, és min-
dent megtettem, ami rajtam 
állt. Isten levágta rólam a vad-
hajtásokat, amik rajtam voltak, 
persze még most is vannak. 
Most éppen a gyerekmunkában 
szolgálok, és nagy örömöm van 
benne. Nagy szeretet van ben-
nem a gyerekek iránt. Még na-
gyon sok minden van, amit meg 
lehetne valósítani, de nagyon 
kell figyelni az Úrra. Istennek 
csodálatos terve van a gyerekek-
kel az elkövetkezendő időszak-
ban. Őket is be akarja vonni a 
munkájába. Az utcamisszióban 
is ott szoktam lenni pénteken-
ként. Minden, ami ott történik, 
azért van, hogy mi erősödjünk 
hitben. Régóta nem utasítanak 

el az emberek és meggyőződésem, 
hogy ez a rendszeres imaharcnak 
köszönhető, mert Gödöllőn az em-
berek nyitottabbak most, mint ré-
gen voltak. Nagy örömet szerez ez 
az evangelizáció nekem, izgalmas és 
mindig jó idegen emberekkel be-
szélgetni. Mielőtt kimegyünk, sok-
szor küzdök azzal, hogy mindenféle 
akadályt gördít elém a Sátán, hogy 
ne menjek, de akkora a kíváncsiság 
Isten felé bennem, hogy mit fog cse-
lekedni ma, hogy megyek, mert ott 
a helyem. Ki kell menni és el kell 
mondani az evangéliumot. Mindig, 
amikor nehéz kimenni, utána nagy 
győzelmek vannak. Csak azokkal 
történnek a dolgok, akik odamen-
nek és csinálják. Van egy jó pászto-
runk, aki azt szokta mondani, hogy 
az akarást áldja meg Isten. Amikor 
úgy megyek ki, hogy ott sírom el a 
bánatomat, hogy mi történt velem, 
közbe Isten kihoz ebből egy olyan 
jó dolgot, hogy megszabadulok a 
terheimtől. Olyan ez, mint amikor 
fortyog a leves, és feljön e tetejére 
a hab, ezt leszedjük, és egyszer csak 
tiszta lesz. De ehhez ott kell lenni a 
tűzön, hogy ki tudjon minden rossz 
jönni az emberből. A közbenjáró 
imacsoportban is benne vagyok. 
Isten csodálatos dolgokat mond, 

9
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és hiszem, hogy nagyon fontos 
Neki a mi imaharcunk, ami által 
az emberek megnyílnak Isten szá-
mára. Isten jelenlétében nagyon 
sok minden fontos dolog történik 
meg, ráadásul nagyon jó közösség-
ben lenni a többi testvérrel.
 TZs: Azt látom az életeden, 
hogy Isten mint egy fazekas forgat, 

javít téged, gyógyít, jobbá formál. 
Hálát adok Neki ezért.
 FA: Így igaz. Én pedig azt 
kívánom minden testvéremnek, 
hogy hagyják magukat formálni 
Isten keze által, mert nincs ennél 
jobb. Sokszor fájdalmas, de mégis 
nagyon megéri.

10

Fohász

Nem kerestelek, 
Mégis megtaláltál

A háborgó tengerből
Kihúztál!

Békességed nyugalmat ád,
Egész valóm

Csak téged áld!

Áldott légy Uram, királyom!
Szent nevedet

Felmagasztalom!

   Barna János
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A különleges helyed

Én vagyok a jó kertész. Egy gyönyörű kertet 
készítettem, tele különlegesebbnél különlegesebb 
virágokkal. Mindegyiknek meg van a maga 
célja és helye a kertben, és a kertész szívében. 
Te különleges vagy számomra. Tudok az 
összes ajándékodról, talentumodról, harcodról, 
gyengeségedről és mindarról, ami zavar téged 
magadban. Tudok azokról a problémákról, 
amelyek leküzdhetetlennek tűnnek. Tudom mik 
az erősségeid, gyengeségeid, és minden vicces 
részletről, ami téged egyedivé tesz. Ismerem tit-
kos vágyaidat is. Látom, amikor összehasonlítod 
magad a többiekkel. Tudok arról, amikor negatí-
van gondolkozol magadról, mert a gyengeségeid 
zavarba hoznak, irritálnak, vagy elkeserítenek 
téged. Én mindezekről tudok, és ennek ellenére 
nagyon szeretlek.

Jézustól szeretettel
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Gombos Györgyné Zsuzsó

„ … mert én, az Úr a te Istened, 
féltőn-szerető Isten vagyok …” (2 
Mózes 20:5)
Ebben a földi életben nagyon 
sokfélék vagyunk és sok ember-
nek szeretnénk megfelelni, szót-
fogadni, engedelmeskedni. De 
tulajdonképpen amikor ember-
eknek engedelmeskedünk, nem is  
nekik engedelmeskedünk, hanem 
Istennek. És megnyugtató szá-
munkra, hogy Isten addig formál, 
amíg olyanná nem tesz, mint 
amilyen Ő.
Ami nagyon nagy baj, hogy ott 
van a kísértés arra, hogy teljesít-
mény orientáltakká váljunk. Ezt 
azért nem szabad elfogadnunk, 
mert akkor nem biztos, hogy az 
Istenre figyelünk, hanem a másik 
embernek szeretnénk minden 
áron megfelelni. A teljesítmény 
orientáltság pedig sokszor el tud 
választani Istentől, mert az em-
berek szemében az a fontos, hogy 
minél több mindenük megle-
gyen: pénz-hajhászás egy rohanó 

világban. A hívő ember számára 
azonban sokkal fontosabb, hogy 
legyen egy belső békessége, ami 
felszabadítja arra, hogy csak 
Istenre figyeljen.

A saját életemből is tudom, hogy 
sokszor sokat kérnek tőlem egysz-
erre. Többféle feladatot kell vagy 
teljesen egyedül, vagy minimális 
segítséggel megoldani. Időnként 
hajlamos vagyok a csüggedésre, 
amikor nem sikerül, és kérdezem, 
hogy miért nem tudom megc-
sinálni. Ilyenkor Gyuró (a férjem) 
szokta mondani, hogy nyugodjál 
meg, és imádkozzál. Ha nem az 
Istentől való ez a feladat, tudjál 
nemet mondani. És miután ez 
lezajlott, elém jött ez az Ige: „Én 
vagyok az Úr, a te Istened, … 
féltőn szerető Isten vagyok.” Ez 
azért volt fontos számomra, mert 
megnyugtatta a lelkemet. Azt 
mondta, hogy az ura az életem-
nek. És csak azokat a feladatokat 
kell elvégezni, ami szerinte való és 
építő a többi társam számára.

Nagyon szeretek 
személyiségfejlesztő beszél-
getéseket vezetni, vagy belec-
satlakozni.Mert meg vagyok 
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Pál Éva  az imádságról
Valahol olvastam, hogy az 
imádság olyan, mint a lélegzet-
vétel. Az imádság által beszé-
lünk a Mindenható Istennel. 
Nagyon fontos, hogy amikor 
reggel felkelünk, rögtön ad-
juk át magunkat az Úrnak. Én 
is minden reggel úrrá teszem 
Istent az egész életem felett.
Életbevágóan fontos a dicső-
ítés és az imádság, mert ami-
kor dicsérjük Istent, elismer-
jük az Ő mindenhatóságát, és 
ahogy ezt tesszük, Ő elküldi 
angyalait a mi segítségünkre. 
Egy debreceni testvérrel talál-
koztam egy országos közben-
járó imán. Ő kapta az Úrtól 
ezt a prófétai képet, és lerajzol-
ta. Ahogy a földön az emberek 
imádkoznak, az meg tudja moz-

gatni a földet. Isten az angyalokat 
úgy küldi, ahogy mi imádkozunk. 
Legyen az családi, gyülekezeti gond, 
amit szeretnénk megoldani. Most is 
nagyon fontos az országért, vezető-
kért, családunkért, és önmagunkért 
imádkozni. Ezen a képen láthatjuk, 
ahogy folyik a harc a szellemvilág-
ban. A kép valóságát én személyesen 
is megtapasztaltam a gyakorlatban. 
Hála Istennek most már vannak 
testvérek, akikkel rendszeresen 
imádkozhatok. Csak azt kell ten-
nünk, ami a képen van, és csodákat 
élhetünk meg a családban és a gyü-
lekezetben. Ez az üzenete a képnek. 
Hálás vagyok Istennek, hogy ami-
óta megtértem mindig a szívemen 
volt az imádság. Meg kell harcolni 
dolgokat és utána meg is kell raj-
tuk állni, hogy ne vehesse vissza a 
Sátán azt, amit már megharcoltunk.

győződve, hogy ez Istentől 
kapott talentumaim egyike; a 
másik pedig a Biblia órák veze-
tése. Azonban azt is meg kellett 
látnom, hogy a finom mozgás-
koordináció hiánya miatt bi-
zonyos kézügyesség-fejlesztő 
gyakorlatokat vagy nagyon 
lassan, vagy egyáltalán nem tu-
dok csinálni. Szigorúan kérdőre 
vont a foglalkoztató nővér,  
hogy miért kell nekem olyan 
erőteljesen és olyan mélyen a 

Bibliával foglalkozni. De tudom 
és érzem, hogy a mindennapok-
ban levő harcaimban egyedül az 
Isten tud nekem erőt és kegyel-
met adni. És kérlek benneteket 
arra, hogy imádkozzatok értem, 
hogy ne akarjak minden ember-
nek az akarata szerint megfele-
lni, hanem tudjak teljes békes-
ségben Isten közelében maradni 
a harcok között is!
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 Török Zsuzsa: Hogy kaptad 
Istentől az elhívást a bábmisszióra?
 Pál Anikó: Isten evange-
lizációs céllal helyezett engem és a 
családomat Gödöllőre. A Palánta 
misszióval régóta van kapcsolatom. 
Már az előző gyülekezetemben is 
felhasználtuk a darabjaikat az isko-
láskorú gyerekek felé, csak akkor 
még nem mentünk ki konkrétan az 
iskolákba, hanem a gyülekezetekhez 
hívtuk a  gyerekeket,  gyerek-
napon szerveztünk előadásokat a 
művelődési házakban.
 Tavaly tavasszal, amikor el-
mentem egy bábmissziós konferen-
ciára, amire pásztorunktól kaptam 
meghívót, azt mondtam magam-
nak, hogy ezt muszáj csinálni amíg 
az iskolákban még lehet beszélni Jé-
zusról − pedig Viktor akkor még a 
pocakomban volt. Egy Ige is segített, 
amiben az volt, hogy az Antikrisztus 
azokat nem tudja elvinni, akik hit-
tek az igazságnak (II. Thessz. 2, 11-
12) Amikor hazajöttem, elmondtam 
Sándornak és a vezetőségnek, hogy 
kész vagyok beleállni ebbe a munká-
ba, annak ellenére, hogy már a má-
sodik gyerekemet vártam. Megáll-
apodtunk, hogy anyagilag csak akkor 
fektet bele pénzt a gyülekezet  ebbe 
a szolgálatba, ha bebizonyosodik, 

hogy ez nem csak egy hirtelen fellángoló 
és elégő szalmaláng, hanem kialakul egy 
hűséges szolgáló csapat. Úgy gondoltam, 
hogy tiniket lenne a legjobb mozgósítani 
ebben a misszióban. Először is, mert a 
tinikre felnéznek a kicsik és látják a gyer-
ekek, hogy fiatalok is lehetnek kereszté-
nyek nem csak felnőttek, mindamellett 
az ő korosztályuk még nincsen túlter-
helve.
 Miután hazajöttem a 
vezetőségiről, további támogatást és 
megerősítést vártam Istentől. Kinyitot-
tam a Mai Igét, ahol azt olvastam, hogy 
Isten megáldja az akarást, amit Ő ad 
nekünk. Számomra ez arra volt válasz 
Istentől, hogy Ő munkálja bennem az 
akarást, így belefogtam a dologba. Kez-
detben volt egy nehéz periódus, de hála 
Istennek túljutottunk rajta. Én nem 
akartam semmit siettetni, de tudtam, 
hogy egyszer mindenképpen ki kell lép-
nem.
 Nagy előnynek látom azt, 
hogy az iskolában tálcán vannak 
kínálva a gyerekek, nem nekünk kell 
összegyűjtenünk őket, egyszerűen csak 
kérni kell egy tanítási órányi időt az 
igazgatótól Ez nagyon megkönnyíti a 
dolgot, így a gyerekek százával hallják 
az evangéliumot egy időben egy helyen. 
A darabokat nem nekünk kell írnunk. 
Nem kell hozzá nagy csapat sem, egy 

Bábmisszió
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évben két-három intenzív gyakorlási 
időszakot jelent a szolgálat. A gyer-
ekek viszont megtudják, hogy mit ün-
neplünk karácsonykor, húsvétkor és 
hallják az evangéliumot. Ajándékba 
hazaviszik és hallgathatják a mesét, a 
dalt és bennük marad a bibliai igazság. 
Nem siettettem a dolgokat, ha egy-két 
év kell ahhoz, hogy elinduljunk, az 
sem baj.
 TZs: Elmesélnéd, hogyan adott 
nektek Isten a húsvétra lehetőségeket a 
szolgálatra?
 PA: Éppen a húsvéti időszakra 
állt össze a kis szolgálócsapatunk. 
Három tini jelentkezett, hogy szívesen 
részt vennének a bábmisszióban. Úgy 
gondoltuk, hogy az elején még arra 
helyeznénk a hangsúlyt, hogy össze-
kovácsolódjon a csapat, ezért arra gon-
doltunk, hogy először nem iskolák-
ban, hanem gyülekezetekben adnánk 
elő a jelenetet. Neki is láttunk az idei 
húsvéti jelenet betanulásához. Nagyon 
lelkesen készültünk, és imádkoztunk, 
hogy jöjjenek külsősök is, hogy mások 
is láthassák. A húsvét pedig egyre csak 
közeledett. A varrócsapat megvarrta a 
paravánt, de a bábokat csak kölcsönbe 
kaptuk. Amikor mentünk a Peres ut-
caiakhoz, hogy elkérjük a bábokat, ők 
kértek meg bennünket, hogy adjuk elő 
náluk a darabot, mert ők úgyis éppen 
egy evangelizációs ifjúsági alkalmat 
szerveztek, ahova sok külsős gyereket 
is meghívtak. Nekem nagyra nyílt a 
szemem, hogy micsoda lehetőség ez, 

mégsem iskola, hanem egy átmenet a 
gyüli és az iskola között. Azt éreztem, 
hogy ez Istentől van, egy lépcsőfok 
arra, hogy kilépjünk. 
Nyílt egy újabb ajtó is. A Biblia kiállí-
táson Sándor megismerkedett a Dam-
janich iskola igazgatónőjével. Kiderült, 
hogy az igazgatónő ismeri a Palántáso-
kat, és ő ajánlotta, hogy menjünk el az 
alsós igazgatóhelyetteshez. Ő nemc-
sak támogatta, hanem kérte is, mert 
ezt jónak tartotta.  Így történt, hogy 
húsvétkor már két alkalmunk is volt a 
kilépésre.
 Most készülünk a gyereknapra, 
de még nem tudjuk, hol adjuk elő. Ez 
egy komoly darab, nem tartozik sem-
milyen ünnepkörhöz. Mellette egy 
bohóc jelenettel is készülünk, amely-
ben nem bábok szerepelnek. Amikor 
felmerült, hogy a városi gyereknapon 
szerepeljünk, úgy imádkoztam, hogy 
lássam meg emellett menjünk-e is-
kolákba is.  A városi gyereknapi pro-
gramba nem férünk be, de az Erkel 
iskola jelentkezett, hogy hívna minket 
bábozni. Jó látni, hogy az Úr szervezi a 
helyszíneket. 
 Nagyon hálás vagyok Isten-
nek ezért a csapatért, mert amenny-
ire fiatalok, olyan komolyan veszik. 
Minden próbán a paraván mögötti 
kis imabunkerunkban imádkozunk. 
Egy bizonyság: pl  azért imádkoztunk, 
ne azon a napon legyen az előadás az 
Erkel iskolában, amit tudtunk, mert az 
nem lett volna jó egyikünknek. Nem 
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tudtam, ez hogy fog megvalósulni, 
hiszen ha az iskolában azon a napon 
lesz a gyereknap, akkor hogy mehet-
nénk el? De Isten tudta! Amikor Józ-
si felhívott azt mondta, „Bocsánat, 
rossz időpontot tudtam.” Így aztán 
megoldódott a kérdés - hála Isten-
nek. Ez a negyedik helyszín, ahová 
bemehetnénk, de még egyszer sem 
én kopogtattam.
Istennek ez egy bíztatása, hogy ilyen 
gyorsan nyíltak az ajtók. 
Pásztorunk is többször bíztatta a 
csapatot, és jó tanácsokkal látott el 
minket. 
A lényeg, hogy ne bizonytalanod-
junk el, ha az ajtók nem nyílnak 
gyorsan, ettől még lehet egy dolog 
Istentől való, csak a várakozás alatt 
valamit még tanítani akar az Úr. Ha 
a gyerekekben nem látnánk szolgála-

tunk eredményét, mégis a mag megma-
rad sokuk szívében. 

A munkatársak szavai:

 TZs: Hogy jutottatok arra az 
elhatározásra, hogy részt vesztek a báb-
misszióban?
 Saska Botond: Úgy gondoltam, 
hogy jó elmondani, hogy Isten létezik. 
Tudja meg minél több kisgyerek, és ők is 
rátérjenek Isten útjára.
 Verbényi Zoli: Amikor hal-
lottam Anikótól jó ötletnek tartottam, 
és amikor hallottam tifin, a szívemben 
éreztem, hogy ebben részt kell venni.
 Szabó Sanyi: Én is mint a Zoli a 
szívembe éreztem egy belső indíttatást.
 TZs: Örömötök van benne, úgy 
érzitek, hogy ez Isten akarata?
 Botond, Zoli, Sanyi: Igen!

Te vagy a béke embere

Nem lehetsz szomorú
Ha szívedben béke van,

Nem háború!
Bárhol is jársz

Hordozod Isten áldását!
Fogadd hát Isten beszédét a 

szívedbe,
Mert te vagy a béke embere!

Barna János
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beszélni veled - mondta Tess a
patikuséhoz hasonlóan bosszús han-
gon.
- Az öcsém nagyon beteg és egy csodát 
szeretnék venni neki.
- Tessék? - fordult hozzá a patikus.
- A neve Andrew és valami csúnya do-
log nő a fejében, és az Apukám   azt 
mondta, hogy csak egy csoda mentheti 
meg őt. Hát tessék mondani,   men-
nyibe kerül egy csoda? 

- Kislányom, mi nem árulunk 
csodákat.   Sajnos nem tudok neked 
segíteni - felelte a patikus, kissé meg-
enyhült   tónusban.
- Figyelj, nekem van pénzem, meg tu-
dom fizetni. Ha nem lenne elég,   kip-
ótolom. Csak mondd meg mibe kerül. 
A patikus testvére, akivel eddig   beszé-
lgetett, jólöltözött férfi volt. Lehajolt a 
kislányhoz és megkérdezte:
- Mondd csak, miféle csodára van az   
öcsikédnek szüksége?
- Azt nem tudom - válaszolt Tess kön-
nyes  szemmel - csak azt tudom, hogy 
nagyon beteg és Anyu azt mondta, 
hogy   valami operációra volna szük-
sége. De Apu nem tudja megfizetni, 
ezért   szeretném odaadni az én pén-
zemet.
- Mennyi pénzed van? - kérdezte a chi-
cagói   férfi. 

Egy kislány bement a szobájába és a   
szekrénykéje mélyéről előhúzott egy 
lekváros üveget. Kiöntötte a padlóra 
az   üvegben lévő érméket és gondo-
san számolni kezdte.   Háromszor is 
megszámolta, mert a végösszegnek na-
gyon pontosnak   kellett lennie. Nem 
hibázhatott. Ezután óvatosan   vissza-
töltötte a pénzérméket az üvegbe, 
rázárta a tetejét, és kisurrant a   hátsó 
ajtón. 

A hat háztömbnyire lévő patikába 
ment,   amelynek ajtaja fölött a nagy
vörös Indián Törzsfőnök képe volt 
látható. Türelmesen várt a patikusra, 
hogy szentelne rá egy kis figyelmet, de 
a   patikus éppen nagyon el volt foglal-
va. Tess - így hívták a kislányt -megc-
soszogtatta a lábát a padlón. Semmi. 
Megköszörülte a torkát úgy, hogy a   
legkellemetlenebb hangot adja, amit 
csak lehet. Ez sem volt sikeres. Végül 
kivett egy érmét az   üvegből és meg-
kocogtatta a pult üvegét. Ez használt! 

- És te mit szeretnél? - kérdezte a pati-
kus   érezhetően bosszús hangon.
- Éppen a testvéremmel beszélek Chi-
cagóból,   akit már ezer éve nem láttam 
- tette hozzá a patikus, mint aki választ 
sem   vár a kérdésére. 
- Én pedig az én testvéremről szeretnék   

A csoda
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- Egy dollár és tizenegy cent - felelte   
Tess alig hallhatóan
- Ez az összes, ami van, de tudok tö-
bbet is   szerezni, ha kell.
- Nahát, milyen csodálatos véletlen! 
-   mosolygott a férfi
- Egy dollár és tizenegy cent - éppen 
az a   pontos összeg, ami egy
kisfiú csodájának az ára.   Egyik 
kezébe tette a pénzt, a másikkal
kézen fogta a kislányt:
- Vezess engem haza hozzátok, szeret-
ném   látni az öcsédet és találkozni a 
szüleiddel. Lássuk, hátha van   nálam 
egy olyan csoda, amit te szeretnél. 

A jólöltözött férfi Dr. Carlton Arm-
strong   volt, sebészorvos, aki az
idegsebészetre specializálódott. Ingyen   
elvégezte az operációt, és nem telt bele 
sok idő, amire Andrew ismét   otthon 
volt, épen, egészségesen.   Anya és Apa 
boldogan beszéltek arról az esemény-
láncolatról, ami idáig vezetett. 

- Ez a műtét egy igazi csoda volt -   sut-
togta Anya - vajon mennyibe
került volna?   Tess mosolygott.. Ő pon-
tosan tudta, mennyibe került a csoda: 
egy dollárba és tizenegy centbe, no meg 
egy gyermek töretlen   hitébe.

Nem csak egy lehetőség van

Nem lehetünk vasárnapi keresztények,
Nem erről szól az élet

A mennyben non stop szól a dicséret.
Kapcsolódj be, válts át a mennyei csatornára,

Engedd, hogy rád áradjon az Úr  áldása!

Ragadj meg minden alkalmat,
Keresd mindennap az Urat,

Kérj tőle olajat!
Amit tőle kaptál 

Megajándékozhass vele másokat!

Barna János
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Ádám már megint későn érkezik haza az irodából.
Éva panaszkodik neki: “Nem tudok megszabadulni attól a gondolattól, 
hogy van valakid!”
Erre Ádám: “Ugyan, Éva, hisz tudod, hogy te vagy az egyetlen nő a 
földön!”
Éjszaka Ádám érzi félálomban Éva fürkésző ujjait a mellén. “Mit csinál-
sz, drágám?”, kérdi.
Erre Éva bosszúsan: “Mégis, mit csinálnék? Számolom a bordáidat.”

Mózes, Jézus és egy szakállas öregember golfozik.
Mózes elüti a labdát, az beleesik a tóba.
Mózes odamegy, kettéválasztja a vizet, ismét elüti a labdát, és az a lyuk-
tól pár centire megáll.
Elüti Jézus a labdát, az ráesik a tóra.
Jézus a vizen odamegy a labdához, elüti, és az is a lyuktól néhány cen-
tire megáll.
Jön a szakállas öregember, elüti a labdát, de pocsék az irányzéka és telje-
sen más irányba száll, mint amerre a lyuk van. Ráesik a labda a klubház 
tetejére, onnan begurul az esőcsatornába, onnan kiérve a sövény alatt 
begurul a tóba egy tavirózsa levelére. Odaér egy béka, bekapja a labdát, 
de abban a pillanatban lecsap rá egy sas. A béka repülés közben kiejti a 
labdát a szájából, és pont beleesik a lyukba.
Mózes erre odaszól Jézusnak:
- Mondtam már, hogy utálok apáddal golfozni?
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1. Tegyél egy szót a zárójelbe, amely az első szót kiegészíti, a másodiknak 
pedig az előtagja.
 
       KAN ( . . . ) CSAL
 
2. Rakj össze két hárombetűs szót, és egy ékkövet kapsz!
 
       ÉKS    KON    SMA    ZER    CIR    RAG  
 
3. Melyik szót helyezhetjük a többi elé, hogy öt új szót kapjunk?
 
                                VÉSZ
                                VÉDŐ
        ( . . . )              ÁRNYÉK
                                TOLÓ
                                KAKAS
 
4.  Melyik a kakukktojás?
 
     klarinét,  pikkoló,   ukulele,   citera,   piaszter
 
5. Melyik két szónak ellentétes a jelentése?
 
    komoly,   beteg,   dologtalan,   hóbortos,   nyugodt,   silány
 
6. A következő szavak közül melyik nem személyt jelent?
 
    aszkéta,   szfinkter,   frankofon,   diakónus,   orátor
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7. Melyik szám következik a sorozatban?
 
   123 ;   117  ;  108 ;   99  ;    ?
 
8. Válaszd ki, hogy melyik nem fegyver az alábbiak közül.
 
    páncélököl,   mordály,   szablya,   bombardon,   gerely
 
9.   Melyik betű van a „C” betűtől három betűvel jobbra álló balján lévő 
betűtől kettővel jobbra álló betű jobbján?
                                           ABCDEFGH
 
10. A zárójelbe írd be azt a szót, amely ugyanazt jeleni, mint a zárójelen 
kívül adott meghatározások!
                                         bog (. . . . . ) rengeteg
 
11. Rakj össze három kétbetűs szótagot, hogy egy ruhaneműt kapj!
 
      NÓ   LE    MO   HA   PE   KI
 
12. Mi a redingote?
 
    csizmaféle,   kalap,   kesztyű,   felöltő,   stóla
 
13. Mi a disznók csoportjának a neve?
        
        raj,   gulya,   konda,   falka,   csorda
 
14. Fejtsd meg az anagrammát!
 
       LEÁSTAD GARAT
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15. Ugynazt a szót használjuk mindkét meghatározásra. Mi az?
      
        Mit kap a beteg műtét alatt?
        Mi az, amit a csatában hordunk?

Az első három helyes megfejtő között, a feladványok szerzője jutalmakat 
oszt ki. A helyes megfejtéseket Rácz Anita e-mail címére lehet elküldeni: 

anita.racz@ironfem.hu  06-70-410-53-52 (flottás)

Az előző szám megfejtései:
1.  JEL
2.  6,5
3.  DERÉK
4.  CSIBÉSZ-KÓPÉ
5.  ÉDENKERT
6.  RUGALMAS
7.  VAS
8.  TANÁCSKOZIK-ÜLÉSEZIK
9. TOL (megkettőzve az utolsó betűt is értelmes a szó)
10. LAP
11. SZEMTELEN
12. ŰRMÉRTÉK
13. DIÓ
14. RAJ

Az előző szám nyertesei:

Babarczi Bianka
Babarczi Edit
Babarczi Viktor
Szabó Hajnalka
Pál András



Oikosz2009. május

Lotaringiai lepény

Hozzávalók:
10 evőkanál liszt
30 dkg vaj
3 evőkanál tejföl
1 kávéskanál sütőpor
1 tojás sárgája
20 dkg bacon szalonna
sajt
póré hagyma
2 db egész tojás
2 dl tejszín

A 10 evőkanál lisztet, a 30 dkg va-
jat, az 1 tojás sárgáját, a 3 evőkanál 
tejfölt és az 1 kávéskanál sütőport 
összegyúrjuk és kivajazott és kilisz-

tezett tortaformába nyújtjuk úgy, 
hogy a szélein egy kicsit rágörbül-
jön a tészta a formára.  Vajon meg-
pirítjuk a 20 dkg darabokra vágott 
bacon szalonnát, majd hozzá sze-
letelünk egy fél szár póréhagymát. 
2 db egész tojást összekeverünk 2 
dl tejszínnel, majd ezzel felöntjük 
a pirított bacon szalonnát, majd 
az egészet ráöntjük a tortafor-
mába tett tésztára. Előmelegített 
sütőben 180 fokon 15-20 percig 
sütjük. A tetejére szórjunk sajtot. 
Aki szereti, zöldségeket is keverhet 
nég bele. Jó étvágyat kívánok, sok 
szeretettel: 

Vinczéné Marika

24

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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Megállás nélkül

A hegycsúcs felé vezet az utunk, 
Futunk Feléd, és el nem lankadunk, 

Minden akadályt hitünkkel átugrunk, 
Mert velünk van a mi hű Urunk. 

A jeges lejtőn meg nem állhatunk, 
Ezért megállás nélkül rohanunk, 

Hogy csak a fényed felé haladjunk. 
Ezen az úton soha el nem fáradunk. 

Velünk vagy, és mi ezért hálát adunk. 
Szeretsz minket, és mi Benned bízunk. 
Te bennünk élsz, és mi ezért áldunk. 

Te vagy a mi örök életet adó forrásunk. 

Nem kell semmi bálvány, 
Mert Te vagy a Király! 

Vár minket a Mennyország, 
Ahol Te vagy a világosság! 

Megállás nélkül futunk a dicsőséged felé, 
Hogy leborulhassunk a szent trónod elé. 
Tudjuk jól, hogy velünk leszel örökké. 
Éltet minket a Benned való reménység.

Verbényi Zoltán
             



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 

Elérhetõségeink
Szabó Sándor ~ lelkipásztor: szabsanyi@citromail.hu

Ugrósdy Marianna ~ szerkesztő: funncsoszka@citromail.hu 

Az újsággal kapcsolatos észrevételeiteket, a fenti 
címekre küldhetitek.

Az újság elektronikus formában 
megtekinthető: 

WWW.SZERETETLANGJA.HU

Gödöllo


