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Kedves Olvasók!

 Új év, örök élet! Idén se marad a Szeretet Lángja Gyülekezet újság 
nélkül, hála Istennek és azon kedves testvéreknek, akik hozzájárultak az 
újság tartalmi megtöltéséhez. Ez úton is bátorítanék mindenkit, hogy 
továbbra se habozzon megkeresni bennünket, ha Isten a szívére helyez 
valamit, amit szeretne megosztani a gyülekezettel az újságon keresztül. 
Mindenkinek egy nagyon áldott 2009-es évet kívánok!

A szerkesztő  
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Riport Kovács Kálmánnal és 
Kovács Judittal

 Török Zsuzsa: A gyüleke-
zet régóta ismer benneteket, talál-
kozhatnak veletek minden héten, de 
remélem, hogy ezzel a riporttal kö-
zelebb kerülhetünk egymáshoz az-
zal, hogy elmondjátok, mit végzett 
bennetek Isten az elmúlt években. 
Először is Kálmán téged kérdezlek, 
hogy mi történt veled, mielőtt Judit-
tal összekötöttétek az életeteket, hogy 
vezetett Isten Szelleme?
 Kovács Kálmán: Zala me-
gyében nőttem fel, Lentiben, ami 
egy határmenti kisváros. Oda jár-
tam általános és 
középiskolába 
is. Ez a környék 
katolikus vallá-
sú. Szüleim és 
nagyszüleim is 
csak ünnepna-
pokon jártak el 
a templomba. 
Nem különbö-
zött a hívő élet 

a világitól, teljesen normális volt, 
hogy a férfiak vasárnap a templom 
után elmentek a kocsmába. Volt 
egy lány a gimnáziumi osztályunk-
ba, aki komolyan vette a hitét, és 
ezt mi furcsának találtuk. Ő kato-
likus volt, de mégis más volt. 18 
éves voltam, amikor elhívott hoz-
zájuk egy beszélgetésre, ahol jelen 
volt egy faipari mérnök, akinek 
három gyereke volt. Akkor láttam 
először hívő embert, aki meg is 
merte vallani a hitét. Ott volt még 
egy fiatal pap, és 7-8 osztálytár-
sam. Furcsa volt, mert Istenről be-
szélgettünk. Megkérdezték, hogy 
hiszek-e Istenben, és azt válaszol-
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tam, hogy nem hiszek. Ezek az 
emberek, akik ezt megkérdez-
ték katolikusok voltak, de Isten 
megérintette a szívüket, és meg-
változott az életük. De ilyenek, 
mint ők, nagyon kevesen voltak. 
Visszatérve az estére, egy teme-
tő mellett mentem haza, és azt 
mondtam magamban: Istenem, 
ha te vagy, mutasd meg magad! 
Ezután felvettek a Veszprémi 
Egyetemre, de előtte egy évig ka-
tona voltam Kiskunfélegyházán, 
amely 440 km-re volt Lentitől. 
Volt, hogy két hónapig nem me-
hettem haza. Ott találkoztam egy 
baptista fiúval, akivel két hónap 
után már együtt imádkoztunk.  
Tőle kaptam egy Újszövetséget, 
és keresztény könyveket is. Ké-
sőbb a századunkba került még 
egy baptista fiú, és már hárman 
imádkoztunk esténként. Mikor-
ra az egyetemre kerültem, már 
tudtam, hogy Isten létezik, de 
a szívemet még nem adtam át 
neki. Rendszertelenül olvastam 
az Újszövetséget, a városi antik-
váriumban pedig hívő könyveket 
vásároltam. Volt olyan könyv is, 
például  „Keneth Hagin: Jézus 
neve, a Szent Szellem vezetése”, 
amelyet elolvastam de nem értet-

tem mindent belőle (mi az a Teljes 
Evangéliumi Gyülekezet, Csodák 
Jézus nevében). Vettem Bibliát is, 
de úgy éltem, mint a világiak.
 TZs: Isten pedig állt az ajtó-
ban, és várt.
 KK: Azt várta volna tőlem, 
hogy keressek egy gyülekezetet, 
épüljek be. Nem sikerült, nem na-
gyon tudtam, hogyan kell ezt csinál-
ni. Ehelyett éjszaka Veszprém utcáin 
részegen kiabálva énekeltünk három 
másik barátommal együtt. Judittal 
az egyetemen ismerkedtünk meg, az 
elvégzése után összeházasodtunk, fel-
költöztünk Budapestre. Akkor volt 
rendszerváltás, és itt találtunk mind 
a ketten munkahelyet. Az első laká-
sunk egy főbérlős albérlet volt, egy 
hetvenéves nénivel, aki nagyon félt 
mindenkitől, különösen a férfiaktól. 
Nehéz volt vele, de örültünk, hogy 
van hol laknunk. Egy évvel később 
elköltöztünk egy családi házba Pest-
lőrincre. Judit nagynénjén keresztül 
kaptuk, nagyon kedvezményes áron 
bérelhettük. 1995-ben költöztünk 
be első saját otthonunkba Zugló-
ban, egy 27 négyzetméteres lakásba. 
Judit ekkor már hat hónapos terhes 
volt. Itt laktunk egy év és két hóna-
pig. Közben gyülekezetkeresésben 
voltunk, református és karizmatikus 
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katolikus közösségekbe jártunk. 
A katonaság óta rendszertelenül 
imádkoztam és Isten néha meg-
hallgatta az imát. Amikor Judit 
Dorka lányunkkal volt terhes, egy 
vérrög keletkezett Judit méhében 
a magzat mellett.  2 cm-es volt a 
magzat és a vérrög is. Az orvos azt 
mondta Juditnak, vagy a vérrög 
megy el, vagy a magzat. Isten cso-
dát tett és visszaszívódott a vérrög. 
Amikor 1996-ba Kistarcsára köl-
töztünk azért imádkoztam, hogy 
olyan helyre költözzünk, ahol vég-
re találok egy gyülekezet, amelybe 
be tudok épülni.  1997-ben meg-
született Bence fiúnk. A munka-
helyem jó volt, de elég stresszes 
voltam minden miatt, amit úgy 
oldottam meg, hogy rendszeresen 
ittam. Aztán egyszer elegem lett az 
addigi életemből és 1999. január 
13.-án egy szerdai napon miköz-
ben mentem a munkahelyemre, 
teljes szívből átadtam az életemet 
és bűneimet Jézusnak. Ezután va-
sárnap elmentem istentiszteletre 
a Kármelbe, életemben először. 
Amikor beléptem, tudtam, hogy 
hazaértem. Azután többet nem it-
tam, a félig telt borosüveg ott po-
rosodott a kamrában hónapokon 
keresztül. Megváltoztam. Isten 

jelenlététét úgy éreztem az éle-
temben, mintha egy új érzékszer-
vem nőtt volna, hallottam Isten 
hangját, ahogy mondta, hogy Ő 
él bennem és nem én. Nem alud-
tam éjszaka, állandóan olvastam a 
Bibliát. Az életvitelem is megvál-
tozott, rájöttem, hogy szeretem a 
felségemet, és a gyermekeimet.
 TZs: Judit, kérlek mond el, 
te hogy éltél addig, amíg Isten meg-
szólított!
 Kovács Judit: Én Ajkán 
születtem, és ott éltem 14 éves 
koromig. Ajka egy teljesen szoci-
alista város volt akkoriban, nem 
volt divat a vallás. Nem is foglal-
koztunk otthon Istennel. 8 éves 
voltam, amikor a dédi mamám 
megkérdezte: „Tudod-e, hogy mit 
ünneplünk karácsonykor?” Azt 
feleltem, hogy fogalmam sincs. 
„Nem ismered a kis Jézust?”, nem 
én! „Hát akkor el fogsz kárhozni!” 
– válaszolta. Ezt nem értettem, 
de éreztem a hangsúlyan, hogy az 
valami nagyon rossz lehet.  Ettől 
fogva beiratkoztam hittanra, de 
attól még nem hittem. Más volt 
az, amit ott tanultam, és más az 
amit tapasztaltam. Jó szüleim vol-
tak/vannak, de Istenről sohasem 
volt szó, bár anyu hitt Istenben, 
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hogy Ő van valahol.
 TZs: A hittanoktatás rossz 
hatással volt rád?
 KJ: Nem. Végigcsinál-
tam, mert így kellett, de el sem 
tudtam képzelni, hogy ez való-
jában miről szól. Ez egy próbál-
kozás volt. Nem kerestem Istent, 
jól megvoltam nélküle. Én az 
ördögöt ismertem meg először, 
és ezáltal közvetve Istent. Egye-
temi éveim alatt volt egy előadás 
a művelődési házban, amire a fél 
egyetem elment és egy orosz pa-
rafenomén varázsolt. Kihívta az 
embereket, rátette a kezüket, és 
azok eldőltek, kitalálta az embe-
rek gondolatait, egy katonatisztet 
elvarázsolt és madárként ugrált 
a színpadon és madárhangokat 
adott ki. Ez volt az első ilyen 
élményem, és jeges borzongás 
futott végig rajtam, olyan bor-
zalmas volt. Nagyon materialis-
ta voltam, ami van, az van, ami 
nincs, az nincs. Amikor Kálmán 
kereste a templomokat, akkor 
ateistaként csak mentem vele, 
mondván, hogy jobb, mintha 
kocsmába mennénk! Arra nevel-
tek, hogy tegyem a dolgom, és 
ami nem az én dolgom, azzal ne 
foglalkozzak. Istenről pedig azt 

gondoltam, hogy ez nem az én dol-
gom.
 TZs: Amikor Kálmán meg-
tért, és hirtelen megváltozott, neked 
ez mit jelentett? 
 KJ: Mi egy szokványos ma-
gyar család voltunk az esti vesze-
kedéseinkkel. Az nagyon tetszett, 
hogy a borosüveg ott porosodott az 
asztalon, mert ha valaki iszik, azzal 
nem lehet beszélni, csak egyoldalú 
az információáramlás. De én egyál-
talán nem örültem annak, hogy a 
Kálmán megtért. Attól, hogy ő jól 
érezte magát, attól én még nem 
éreztem jól magam. Ugyan lehetett 
vele esténként beszélni, de jól kiosz-
tott állandóan. Úgy éreztem, hogy ő  
ül a magaslaton, lenéz rám, mert ő 
a szellemi kincs birtokosa, és az ös-
szes többi ember pedig porban lévő 
féreg.  De azért pár hónap alatt eb-
ből az ítélkező stílusból visszavett, és 
elkezdett virágokat hozni, udvarol-
gatni, a gyerekkel leült legózni, én 
meg arra gondoltam, biztos elmú-
lik majd! Akkor már 3 éve gyesen 
voltam, és esténként nem örültem, 
hogy elmegy mindenféle csipicso-
piba. Volt, hogy kihisztiztem, hogy 
maradjon otthon, de az még ros-
szabb volt.  Rájöttem, hogy jobb, ha 
elmegy, mert ugyan nincs otthon, 
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de jobb állapotban lesz, és ettől 
én is. Telegdi Marika volt az első 
olyan keresztény, akivel miközben 
beszélgettem az utcán, szimpati-
kusnak találtam. Egy kicsit enged-
tem a távolságtartásból a hívő em-
berek felé. Foglalkoztatott a téma, 
de túlzásnak tartottam, ahogy a 
Kálmán csinálta. 
 KK: A család is megijedt, 
attól féltek, hogy el fogunk válni. 
Nem volt ez olyan happy! Akkor 
változott meg Jutka, amikor én 
megváltoztam, és kedves tudtam 
irányába lenni, tudtam szeretget-
ni, és rájött, hogy ez neki jó.
 KJ: Isten szeretete és a való-
ságos cselekedetek voltak, amik a 
szívemet megérintették. Nem csak 
a kioktatás, hanem a tett. Emellett 
volt egy csoda az életemben.
 TZS: Elmesélnéd?
 KJ: Nyáron keletkezett a 
bokámon egy seb. Azt gondoltam, 
hogy csak egy csípés, de nem akart 
meggyógyulni.  Az egész nyár úgy 
zajlott, hogy a varrat valahogy le-
jött a sebről, és újra begyulladt. 
Így mentünk el nyaralni. Kálmán 
mondta nekem, hogy imádkozzál 
már érte, hogy meggyógyuljon! 
 KK: Én hiába imádkoz-
tam, nem gyógyult meg.

 KJ: Kálmán azt mondta, 
hogy csak az használ, ha én imád-
kozom érte. Én pedig ugyan eset-
lenül, de már nagyon untam a 
sebet, így imádkoztam, Isten pe-
dig meggyógyított, mégpedig úgy, 
hogy a körzeti orvosom elment 
szabadságra, és a helyettesítő dok-
tornő egyből megtalálta a gyógy-
módot, és egy héten belül meggyó-
gyult a bokám. Elment majdnem 
egy év, mire én is megtértem. Én 
sem gyüliben tértem meg, hanem 
otthon. Sok volt a nézeteltérés, és 
rájöttem, hogy nem is Kálmánnal 
van a baj, hanem az én bűneim-
mel.
 TZs: Bizonyára sokan imád-
koztak a megtérésedért.
 KK: Nemcsak a házicso-
port, hanem az egész Kármel. Na-
gyon szerettünk Pécelre járni. Ak-
kor még csak két gyerekünk volt. 
A kistarcsai házicsoport 1999-ben 
indult Bagyinszki János és akkori 
felesége, Icu vezetésével.  Mivel ők 
építkeztek, ezért Jutka decembe-
ri megtérése után már januárban 
nálunk lehetett a házicsoport.  
Később Icu betegsége miatt Perei 
Imre bácsiék jártak ki hozzánk, és 
sokat beszéltek arról, hogy nekik 
tíz gyerekük volt, és milyen hívő 
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szülőként ennyi gyereket felne-
velni. 
 TZs: Judit, te friss hívő-
ként hogy álltál ehhez hozzá, hogy 
hirtelen egy egész házi csoport jött 
az otthonotokba?
 KJ: Voltak emberek, aki-
ket nagyon bírtam, de nem vá-
logattam közöttük. Nem oko-
zott gondot, mert nagyon lelkes 
voltam, örültem, hogy jöttek, 
sütöttem is, mert otthon vol-
tam gyesen. Perei Imre bácsi és 
felesége pedig pozitív példa volt 
előttem. Lerombolódtak ben-
nem előítéletek. Otthon úgy ta-
nultam, hogy akinek egy gyereke 
van az lusta, akinek három, az 
őrült, akinek pedig sok gyereke 
van, az nyomorog, csak a kettő 
a normális. Ők padig elmond-
ták, hogy mind a tíz gyerekük-
nek szakmája, háza van. Kálmán 
mindig is három gyereket akart, 
nekem régebben megjósolták, 
hogy két gyerekem lesz. Isten le-
rombolta ezt a jóslatot és végül 
megszületett a harmadik gyer-
mekünk, Zsuzsi. 
 TZs: Hogy jöttetek el Pé-
celről, hiszen ti nem voltatok ben-
ne a kiküldött csapatban?
 KJ: Amikor megalakult 

a gödöllői gyülekezet, már gondol-
koztunk azon, hogy földrajzilag is 
közelebb vannak, és nem kellene-e 
oda átmenni.
 TZs: Mindketten így gondol-
tátok akkor?
 KK: Amikor Pécelre men-
tünk nagyon jó volt, de megvál-
tozott a szívünk, és úgy éreztük 
mindketten, hogy már nem az az 
otthonunk. Isten azt is nagyon szé-
pen kimunkálta, ahogyan elbúcsúz-
tunk. Különböző házicsoportok 
takarították a gyülekezeti házat, és 
ránk pont akkor került a sor, ami-
kor éppen el akartunk jönni. Ket-
ten kitakarítottunk a karzattól az 
alagsorig, és eljöttünk. Tiszta szívvel 
jöttünk el 2002 végén. 
 TZs: Akkor most meg is érkez-
tünk Gödöllőre! Hogy alakult ki Kál-
mán, hogy te vezető lettél?
 KK: A házicsoporttal együtt 
jöttünk Gödöllőre. Volt egy vezetői 
megbeszélés, ahol be kellett számol-
nom a házicsoport munkájáról, utá-
na pedig már részt vettem ezeken 
a megbeszéléseken, hogy tanuljak. 
Gödöllőről tudjuk, hogy nem az a 
végső helyünk. A Szeretet Lángja 
Gyülekezet egy gyülekezeteket plán-
táló gyülekezet, és egy plántálása le-
het Kistarcsán is. Gödöllő nekünk 

7



Oikosz2009. február
egy állomás, ahol sok mindent 
megtanulunk, aztán majd meglát-
juk, hogy Isten mit nyit még ki az 
életünkben. 
 TZs: Judit, beszélj nekünk a 
dicsőítésről, hiszen neked ez a szol-
gálatod!
 KJ: Az első kiküldött di-
csőítésvezető Hari volt, de ő elég 
hamar visszament Pécelre, A kö-
vetkező dicsőítésvezető Bíró Atti-
la volt, aki a Pünkösdi Teológiai 
Főiskolán tanult. Ebben a dicsőítő 
csoportban Bíró Attila gitározott, 
szintetizátoron a PTF-n fegyver 
nélküli katonai szolgálatot végző 
fiú, Sanyi játszott, Zarándi Attila 
és Lucza Helga énekelt. Szabó Sa-
nyi tanított egyszer a tálentumok-
ról, Mivel az átlagosnál jobb han-
gom van talán, megértettem, hogy 
énekelnem kell és elkezdtem éne-
kelni a dicsőítő csoportban. Bíró 
Attila befejezte a PTF-t, elment 
vidékre szolgálni, a zongoristát az 
iskolaidő végeztével leszerelték, 
hazautazott Kalocsára. Elmentek 
a dicsőítő csoport zenészei. Albert 
János, bizonysága alatt, néha gitá-
rozott. Kiderült, hogy tud zenélni. 
Ő lett a következő dicsőítő csoport 
vezetője, én és Szabó Marika éne-
keltünk. Tulajdonképpen most én 

vagyok a legrégebbi  dicsőítő. 
 TZs: Mikor kezdtél el szin-
tetizátorozni?
 KJ: A házicsoportos alkal-
mainkon egy harmóniumon ját-
szottam, aminek borzalmas erős 
hangja volt. A Kálmánt munka-
helye egy hónapra kiküldte kül-
földre. Abból a pénzből , amit 
ott pluszban keresett, vettünk egy 
szintetizátort.  Ezen a szintetizá-
toron kezdtem el az istentisztele-
teken játszani, János gitározott, 
Marika énekelt.,Később beállt kö-
zénk Nagy Andrea és Zima Vera 
is énekelni.  Sokat imádkoztunk 
azért, hogy valaki jöjjön már, aki 
igazán tud zenélni. Imameghall-
gatásul Isten ide küldte Fekete 
Csabát, Pál Andris rá két hónapra 
elkezdett dobolni. Isten felépítette 
a dicsőítést. Nem vagyok zenész, 
zeneiskolában elsőben zongorából 
meghúztak Részben nem gyako-
roltam, másrészt pedig egy orosz 
anyanyelvű tanárom volt, akinek 
nem értettem a beszédét. De in-
nen szép a győzelem!
 TZs: Elmesélnétek, hogy Is-
ten hogy munkálkodott a gyönyörű 
házatok megvásárlásában?
 KK: 1996-ban vásárol-
tunk Kistarcsán egy parasztházból 
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átalakított házat. Fiatalok vol-
tunk, nagy örömmel újítottuk 
fel a régi házat, de 10 év alatt 
megváltozott az életmódunk, 
az 1000 négyzetméteres telek 
rendbetartására, fűnyírásra egyre 
kevesebb időnk jutott. Egyszer 
Magyar Mihály arról tanított, 
hogy milyen sokszor költözött, 
és mindig egyre jobba. Isten is 
azt akarja, hogy egyre jobba köl-
tözzünk be mi is. Ezt elkezdtük 
elhinni. Imádkoztunk, keresni 
kezdtünk. Mindenkinek voltak 
álmai, és egy olyan házat talál-
tunk, amiben mindenkinek az 
álma teljesült.  A régi házat az 
átlagos 1 éves eladási idő helyett 
két hét alatt el tudtuk adni, aki 
megvette, azóta is örül neki. Ez 
is egy imameghallgatás volt. 
 KJ: Kálmán nem igazán 
hitte, hogy el fogjuk adni ilyen 
gyorsan a házat, én viszont hit-
tem benne, és a harmadik ér-
deklődő már az első látogatásnál 
megkérdezte, hogy mit tegyen, 
hogy ne áruljuk tovább a házat. 
 TZs: A vételnél hogy mu-
tatkozott meg Isten dicsősége?
 KJ: Volt egy másik ház, 
ami szintén tetszett nekünk, de 
az eladója kikötötte, hogy ne le-

gyen MSZP-s az új lakó. Az Igén 
keresztül Isten szólt, hogy, fon-
tos, hogy kivel kötsz szövetséget. 
Egy harmadik ház is szóba ke-
rült, de az nagyon nagy és drága 
volt. Isten józanságra intett ben-
nünket, hogy nem kell a fölösle-
ges luxus. 
 TZs: A gyerekekről még 
nem beszéltünk!
 KJ: Nevelgetjük őket, 
imádkozunk, hogy Dorkát felve-
gyék a neki való gimnáziumba, 
ahol a helye van.
 TZs: Végül a jövőkép érde-
kelne minket.
 KK: Gödöllőn tanulunk, 
jól érezzük magunkat, tudjuk, 
hogy a legjobb tudásunk szerint 
Isten előtt elszámolva kell mun-
kálkodnunk, mindennel, amit 
adott. Meg vagyok győződve 
arról, hogy Gödöllő számunkra 
egy közbenső állomás. Az a lé-
nyeg, hogy  meglássuk, Isten mit 
vár itt el tőlünk, de nem akarjuk 
bebetonozni magunkat.  Várjuk 
Istent, ha szól, Vele fogunk to-
vábbmenni, de ezt az Ő támoga-
tásával akarjuk megtenni, nem 
előrerohanva.
 TZs: Ámen

9
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Egyre följebb
Minden áldás zengi, hogy szeretsz, 

Minden pillanatomat boldoggá teszed! 
Széttörted a láncaim, üres már a ketrec, 
Kiszabadultam, mert megváltott a véred. 

Azóta szabadon repülök dicsőséged felé, 
Egyre följebb jutok, mert tüzed bennem ég. 

Ezt a lángot Te táplálod, fél tőle az ellenség. 
A Te szellemed bennem él, életem Tiéd.

Te vagy a célom! Trónod elé száll a dalom. 
Te vagy Királyom! Mindenért a nevedet áldom. 

Te vagy szabadítóm! Fényed felé szállok.
Te vagy megváltóm! Jézus, ezért hálát adok. 

Szárnyakat adtál, repülök hozzád! 
Szívemhez szóltál, magadhoz hívtál, 
Mert Te vagy a forrás és az igazság. 

Te teszel szabaddá, vágyom Rád. 

Te minden láthatónál magasabban vagy, 
Te vagy a forrás, az élet Belőled fakad. 

Szállunk Feléd egy magasabb dimenzióba, 
És meglátjuk, mily nagy a Mennyek Birodalma.

Verbényi Zoltán
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Elérhetõ források

Megtanítalak, hogyan halld meg a hangomat, 
mert eljön az idõ, amikor ennek nagy jelentõsége 
lesz, amikor az én hatalmamra és erõforrásaimra 
kell rácsatlakoznod. Ezek a források már elõ 
vannak számodra készítve; csak keresd, és kutasd 
õket. Amikor tele vagy a saját ötleteiddel és ter-
veiddel, elfelejtesz megállni, körülnézni, figyelni, las-
sítani, és elmulasztod a megfelelõ helyeket és idõket, 
amikor a megfelelõ szavakat kéne szólnod az 
embereknek. Ilyenkor az én terveim meghiúsul-
nak, és csalódott leszel. De óh, milyen csodálatos 
és örömteli az, amikor visszaállsz Isten tervébe, 
és minden újra megfelelõen mûködik. Nagy az 
öröm ilyenkor mind a szellemi világban, és ben-
ned is, amikor látod a válaszokat az imáidra, és 
amikor meglátod Isten hatalmát.                   
                                                          
     Jézustól szeretettel
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Saska Dávid
 
 Érettségi után 2005-ben 
1 éven keresztül itthon vol-
tam, mert az egyetemre nem 
vettek fel, meg azért  is  hogy 
egészségileg jobban legyek.
Gondolkodtam, hogy milyen 
szakmához lenne kedvem. Az ál-
lattenyésztésről már lemondtam.
Először bútorok, órák restaurálá-
sáról gondolkoztam. Utána is ér-
deklődtem, de nem tudtam e felé 
továbblépni. Ez az ajtó beázrult, 
de az Úr nyitott egy másikat. Az 
autószereléshez volt kedvem, ami-
kor ennek a lehetősége szóbajött.
Az utánajárásokat követően Bu-
dapesten, a XVI. kerületi Cson-
ka János szakiskolába adtam be 
a jelentkezésemet a legjobb bará-
tommal eggyütt. Mindketten az 
utolsó napon adtuk postára, de 
az ő jelentkezési levelét a posta 
Isaszegről egy nappal később adta 
át a sulinak. Az övét elutasították, 
engem pedig a sok túljelentke-
ző ellenére felvettek. Imádkoz-
tunk, hogy ha az Úr akarata ez a 

szakma, akkor vegyenek fel és az 
egészségügyi vizsgán is valahogy 
feleljek meg, mert ez felvételi kri-
térium volt. A beiratkozásnál nem 
volt semmilyen vizsgálat, tehát 
az Úr elrendezett mindent és in-
nentől már minden rendben, csak 
tanulni kell - gondoltam. A tan-
tárgyakat és néhány tanárt látván 
elgondolkoztam, hogy hogyan fog 
ez sikerülni, mert eleinte kínai-
nak tűnt, amiket a tanárok ma-
gyaráztak. Ezenkívül 3 hét után 
a hajnali kelések is teljesen lefá-
rasztottak amitől egészségileg és 
fizikailag is kezdtem kimerülni.
Az egyik ismerősünk révén ide Gö-
döllőre, a 202-be iratkozhattam át.
Az első év vége felé lettem egész-
ségileg jobban leterhelve. Innen-
től kezdve 3-4 hetenként kel-
lett antibiotikumot szednem. 
A második évben október köze-
péig bírtam bejárni a suliba és 
éreztem, hogy ilyen állapotban 
nem fog tovább menni a tanu-
lás. Beszéltem  az osztályfőnökkel
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erről. Ő erre azt válaszolta, hogy 
ne  iratkozzak ki, mert még jó 
lesz ez a papír nekem valamire, az 
igazolásokat meg a többi tanárt 
majd ő elintézi, én csak az egész-
ségemmel foglalkozzak és pró-
báljak jobban lenni. Megkaptam 
félévre meg év végére is a jegyeket.
Időnként amikor jobban voltam, 
bementem az iskolába. Pont az 
egyik ilyen alkalommal kellett a 
vizsgára jelentkező lapot kitöl-
teni. Én akkor úgy gondoltam, 
hogy a vizsgára nem megyek el.
Márciusban az egyik istentisz-
teleten szólt az Úr, hogy ne hát-
ráljak ki, és Ő fog adni erőt és 
egészéget. Megígérte, hogy  a ke-
zembe adja ezeket az óriásokat.
Volt 6 tantárgy és tárgyanként 
kb. 30 tétel. Az autóvillamossá-
got például csak 2-3 gyerek vág-

ta az osztályból - hát pont nem én, 
de a többi vizsgatárgy sem volt kön-
nyű számomra. Közeledett a tanév 
vége és ezek a gondok a számomra 
jó nagy óriásokként próbáltak le-
nyomni. De Isten mindenről gon-
doskodott. Az írásbelim jól sikerült 
a többiekéhez képest és fizikailag is 
bírtam tanulni, és nem voltam több 
mint 1 hónapon keresztül lázas sem.
A gyakorlati vizsgán is maximálisan 
ott volt velem az Úr. A szóbelim és 
a gyakorlati jegyem is  3-as lett. Én 
megtettem az én kicsi részemet, a 
többit pedig kipótólta az Úr. DI-
CSŐSÉG Neki! Sokat hiányoztam 
a suliból, de Ő mindenben ott volt 
velem. Számomra nagy bizonyság, 
hogy végig tudtam csinálni a képzést!
Hála az Úrnak az egészért!!!

13
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Kezek
Egy kosárlabda 
az én kezem-
ben kb. 19 
dollárt ér.
Viszont egy 
kosárlabda Mi-
chael Jordan 
kezében kb. 33 
millió dollárt 
ér.
Csak attól függ, hogy kinek a 
kezében van.

Egy base-
ball labda 
az én ke-
zemben kb. 
6 dollárt ér.
Egy base-
ball labda 
Roger 
Clemens 
kezében kb. 
4,75 millió 
dollárt ér.

Csak attól függ, hogy kinek a 
kezében van.

Egy teni-
szütő az én 
kezemben 
teljesen ha-
szontalan.
Egy teni-
szütő And-
re Agassi 
kezében 
milliókat 
ér. Csak attól függ, hogy kinek a 
kezében van. 

Egy bot az én kezemben tá-
vol tud tartani egy feldühö-
dött kutyát. Egy bot Mózes 
kezében képes kettéválaszta-
ni a hatalmas tengert. Csak 
attól függ, hogy kinek a 
kezében van.

Egy parittya az 
én kezemben 
csupán egy egy-
szerű játék.
Egy parittya 
Dávid kezében 
erős fegyver.
Csak attól függ, 
hogy kinek a 
kezében van.
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Két hal és öt kenyér az én ke-
zemben mindössze néhány halas 
szendvics.
Két hal és öt kenyér  Jézus kezé-
ben ezreket képes jóllakatni.
Csak attól függ, hogy kinek a 
kezében van.

A szögek az én kezemben csak 
arra jók, 
hogy egy 
madárete-
tőt építsek 
velük.
Szögek 
Jézus 
Krisztus 
kezében 
viszont 
megváltást hoznak az egész 
világnak.
Csak attól függ, hogy kinek a 
kezében vannak.
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Tehát, ahogy azt most már te is 
látod, minden csak attól függ, hogy 
kinek a kezében van. Így hát tedd 
le minden gondodat, aggodalma-
dat, félelmedet, reményedet, álmo-
dat, a családodat és a kapcsolataidat 
Isten kezébe, mert .....
Csak attól függ, hogy kinek a kezé-

ben van!
Hát nem csodálatos, hogy mi 
JÉZUS KEZÉBEN vagyunk?
Azt hiszem, hogy túl gyakran feled-
kezünk meg erről.
Gyere és bátorítsuk egymást!
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 Jelen cikkben Pál apostolnak 
Timóteushoz írott 2. levelének 3. 
fejezete alapján megpróbálom be-
mutatni, hogyan jellemezte az író az 
utolsó idők társadalmát.
 A 2009-es év a Krisztus vis-
szajövetele előtti utolsó idők egyik 
éve. Mit jelent a 2009.-es év a világ 
számára? A közgazdászok számára 
a 2. világháború utáni legnagyobb 
gazdasági válságot, az USA számá-
ra az első olyan amerikai elnök be-
iktatását, aki fekete bőrű, az egyik 
keresztneve Husszein és muszlim 
iskolában tanult. A kereszténység 
számára azt, hogy Krisztus visszajö-
vetele ismét egy évvel közelebb van. 
 Pál az 1. Thessz. 5,3-ban ír 
arról, hogy Krisztus napja úgy jön el 
erre a világra, mint a szülési fájdalom 
az asszonyra. A szülés pontos idő-
pontja nem ismert, de konkrét jelek 
utalnak arra, hogy közel a kezdete. 
A szülés a terhesség 9. hónapjában 
következik be. Miért nem előbb? 
Mert kilenc hónap kell ahhoz, hogy 
a gyermek szervei kifejlődjenek az 
anyaméhben. Ha korábban szület-
ne az újszülött, akkor még nem len-
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ne életképes, ha később, akkor meg 
már túlhordott lenne. Isten országa 
eljövetelének is olyan látható jelei 
lesznek, mint a terhességnek. A bűn 
a világban addig növekszik, amíg a 
Föld már nem bír többet elhordozni 
belőle. Ekkor fog megszületni Isten 
országa.  
 Pál a 2. Timóteus 3-ban fel-
sorolja az utolsó idők társadalmának 
szülés előtti látható jeleit. Ezek a je-
lek az emberek belső tulajdonsága-
it írják le, vonatkoznak hívőkre és 
nem hívőkre egyaránt. 

2 Tim. 3,1-5
„Azt pedig tudd meg, hogy az utol-
só napokban nehéz idõk jönnek. Az 
emberek ugyanis önzõk, pénzsóvárak 
lesznek, dicsekvõk, gõgősek, istenká-
romlók, szüleikkel szemben engedetle-
nek, hálátlanok, szentségtelenek; szere-
tetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, 
mértéktelenek, féktelenek, jóra nem 
hajlandók, árulók, vakmerõk, felfu-
valkodottak, akik inkább az élvezete-
ket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek 
a kegyesség látszatát megõrzik ugyan, 
de annak az erejét megtagadják. For-
dulj el tehát ezektõl.”

Az utolsó idõk emberei
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 Nézzük meg, hogyan jel-
lemzi Pál apostol az utolsó idők 
embereit az idézet igerész alapján. 
 Az emberek önzőek, 
pénzsóvárak lesznek. Milyen az 
önző ember? Az önzés a csecse-
mőkor, a lelki kiskorúság jele. Az 
önző ember én központúan cse-
lekszik, azt nézi, neki mi a jó. Ja-
kab 4.1 szerint az önző kívánság 
forrása a test. Az önző ember testi 
ember. Az önzés ellentéte az alázat. 
Filippi 2.3-ban Pál apostol arról ír, 
hogy semmit se tegyünk önzésből, 
hanem egymást alázattal különb-
nek tartsuk magunknál. Az utolsó 
idők emberének egyik jellemző 
tulajdonsága az önzés.
 A pénzsóvárság bálvány-
imádás. Jézus a Lukács 16.13-ban 
arról beszél  a pénzszerető farizeu-
soknak, hogy nem lehet egyszerre 
ura az embernek a mammon, a 
pénzszeretet és az Isten. 

Lk. 16.13
„Egy szolga sem szolgálhat két úr-
nak, mert vagy az egyiket gyűlöli, 
és a másikat szereti, vagy az egyik-
hez ragaszkodik, és a másikat pedig 
megveti. Nem szolgálhattok Istennek 
és a mammonnak.”
 Napjainkban a nyugati vi-

lág embereinek jellemzője a gazdag-
ságba, a pénzbe vetett hit. Isten a most 
beköszöntött gazdasági világválságon 
keresztül bemutatja, hogy a pénzbe 
vetett hit milyen gyenge lábakon áll. A 
válság miatt dollár milliárdok semmi-
sülnek meg, hatalmas multinacionális 
vállalatok értéke csökken töredékére 
rövid idő alatt. Jel 18.16-ban János 
apostol leírja, hogy a Föld gazdagsága 
egyetlen óra leforgása alatt semmivé 
lesz.
 A világ dolgaival, az anyagi ja-
vakkal való dicsekvés az utolsó idők 
emberének egyik alaptulajdonsága. Az 
1Kor 1.31 szerint az Istennek egyedül 
az Úrral való dicsekedés a kedves. 
 Az emberek gőgősek, istenká-
romlóak lesznek. A gőg a hatalommal 
rendelkezők lenéző magatartása az 
alattuk levők iránt. A gőg a kevélység 
és a dölyf rokon értelmű szava. A  Péld. 
14.3 szerint a bolond ember szájából 
származik a gőg, a bölcsek vigyáznak 
ajkukra.
 Az istenkáromlás a keserűség, 
indulat, harag, kiabálás édestestvére, 
egymás mellett laknak az ember szí-
vében. Judás levelében szó van arról, 
hogy az Istent nem ismerő ember be-
széde istenkáromló.
 Az emberek szüleikkel szem-
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ben engedetlenek lesznek. Az Ige 
szerint az engedetlenség bűne olyan, 
mint a varázslás vétke, az ellenszegü-
lés, mint a bálványimádás. (1Sám. 
15,23)
 A hála az embernek az a tö-
rekvése, hogy aki jót tett vele, azzal 
ő is jót tegyen, azaz viszonozza a ka-
pott jóságot. Az utolsó idők embere-
iből hiányozni fog a hála képessége, 
gonoszok és hálátlanok lesznek. Jé-
zus az parancsolta az őt követőknek 
(Lk. 6.35), hogy azokkal is tegyenek 
jót, akik nekik ellenségeik.
 A világra jellemző lesz a szent-
ségtelen, a közönséges. Az emberek 
ismeretnek gondolnak szentségtelen 
dolgokat. Ilyen az evolució elmélet, 
amely ördögi hit és azért jött létre, 
hogy Isten nélkül magyarázza meg a 
teremtést.
Az utolsó időkben az emberek ön-
zőek lesznek, egyfajta szeretet fog 
csak működni, az önszeretet, általá-
nos lesz a szeretetlenség.
 Az árvák, az özvegyek, a ki-
szolgáltatottak kérni fogják a hatal-
masokat, hogy segítsenek nekik, de 
ők kérlelhetetlenek lesznek.
 A rágalmazás általánosan 
elterjedt lesz a világon, sőt a keresz-
tény gyülekezetekben is megjelenik, 

ahogy a korintuszi gyülekezetet már 
ez jellemezte Pál korában. A rágal-
mazással együtt jelenik meg a vi-
szálykodás, irigység, harag, önzés, 
vádaskodás, felfuvalkodás, pártos-
kodás.
 Az utolsó idők emberére jel-
lemző a mértéktelenség, a határok 
eltörlése az élet minden területén. 
 Az emberek féktelenek lesz-
nek. A féktelenség, a korlátok, a 
tabuk megszüntetését jelenti. A fék-
telen ember  Jer. 48.29-30 alapján 
gőgös, büszke, dölyfös, fennhéjázó 
és kevély is egyszerre. 
 Bölcs Salamon példabeszé-
deiben ír arról, hogy bölcs ember az, 
aki a jóra törekszik, a jutalma jóaka-
rat. Az ostoba gondolatai a jóra nem 
hajlanak. A világ emberei ostobák 
lesznek, a jót nem fogják keresni.
 Az adott szó, a kimondott 
beszéd nem számít, a megkötött 
szerződésekkel az emberek nem 
törődnek. Az árulás, a szövetségek 
megszegése mindennapos lesz a vi-
lágon.
 Az hivők nem keresik Istent. 
Vakmerően döntenek, Isten meg-
kérdezése nélkül harcolnak és vere-
ségeket szenvednek. A vakmerővé 
válás a tisztátalan vágyakon keresz-
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tül, az Isten felségének megvetése 
által jön be az emberek életébe (2 
Pt 2.10).
 Az emberek nem lesznek 
hálásak Istennek a kapott dolgo-
kért. Önmaguknak tulajdonítják 
a sikereiket, felfuvalkodottak lesz-
nek, emiatt az Úr haragja fogja 
sújtani őket (2Krón. 32.25) .
 A világ érzékivé válik. Isten 
igéjének magvai nem tudnak meg-
gyökerezni az emberek szívében, 
mert ők az élvezeteiket, érzéki él-
ményeiket fontosabbnak tartják 
Krisztusnál (Lk 8.14).
 A kereszténység egy része 
látszatkegyességet gyakorol. Úgy 
néz ki, mint az igazi, de hiányozni 
fog belőle a Szellem ereje.
Mit tegyünk ebben a világban? 
Erre a válasz a timóteusi levél foly-
tatásában találjuk meg.

2Tim. 3,6-9
„Ezért emlékeztetlek téged, hogy 
gerjeszd fel az Isten kegyelmi aján-
dékát, amely kezeim rád tétele által 
van benned.
Mert nem a félelemnek lelkét adta 
nekünk az Isten, hanem az erõ, a 
szeretet és a józanság lelkét.
Ne szégyelld hát a mi Urunkról 
szóló bizonyságtételt, se engem, az õ 

foglyát, hanem szenvedj velem együtt az 
evangéliumért, Isten ereje által.
Mert õ szabadított meg minket, és õ hí-
vott el szent hívással, nem a mi cseleke-
deteink alapján, hanem saját végzése és 
kegyelme szerint, amelyet még az idõk 
kezdete elõtt Krisztus Jézusban adott 
nekünk.”

2Tim. 3,14-17
„De te maradj meg abban, amit tanul-
tál, és amiről megbizonyosodtál, tud-
ván, kiktől tanultad,
mivel gyermekségedtől ismered a szent 
írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged 
az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett 
hit által.
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos 
a tanításra, a feddésre, a megjobbítás-
ra, az igazságban való nevelésre; [2Pt 
1,19-21]
hogy tökéletes legyen az Isten embere, 
minden jó cselekedetre felkészített.”
 A fent idézet versek alapján rö-
viden, pontokban összefoglalom, mit 
tanácsol az Ige az utolsó idők Krisztus 
követőjének:

1. Használd Isten ajándékait
2. Ne félj, légy erős, józan, gyako-
rold az isteni szeretetet
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3. Ne szégyeld Krisztust, ha kell 
szenvedj érte
4. Kegyelem által mindent meg 
fogsz kapni, amire szükséged lesz

5. Tarts ki a hitedben
6. Használd az Igét tanításra, fed-
désre, megjobbításra, nevelésre

20

Győzelmi dal

Jézus, egyszer visszajössz hozzánk,
És helyet foglalsz a világnak trónján,

Akkor minden szem végre meglát,
Amikor eljösz az utolsó ítélet napján. 
Nem tarthatott fogva téged a halál.

Megöltek, de harmadnap feltámadtál.
Az összes bűnünkért helyettünk meghaltál.
Véreddel legyőzted a hazugság angyalát.  

Hozsánna neked, Jézus!
A gonosz tőlünk elfut!

A lelkünk a Mennybe jut!
Te vagy az igaz út!  

Örvendezek, mert bennem élsz.
Mindent megteszek, amit kérsz.
Nincsen bennem semmi kétség,

Minden félelmem eltűnt rég.  
Megmutattad nekünk a szeretetet,

Meggyújtottad a gyertyát a szívünkben.
A Te szereteted táplálja ezt a tüzet.

Nem alszik ki, mert örök a Te hűséged. 
Hozsánna neked, Jézus!
Az ördögöt legyőzted!

Vár minket az örök élet!
A szenvedésnek vége!

Verbényi Zoltán
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- Jean, elég a pénzünk hó végéig?
- Csak ha meggyújtom, uram.

- Jean, mi ez a nagy csörömpölés 
a kertben?
- Semmi, uram, csak edzenek a 
kardvirágok.

- Hogy hívják a bátor, mindenre 
képes kanalat?
- Merőkanál.

-Hogy hívják az V. kerület orvo-
sát?
- Dr. Oetker.

- Hogy hívják a fázós nyomozóku-
tyát?
- ColdRex.

- Hogy hívják a kommunista lé-
gitársaságot?
- ProletAIR

- Hogy hívják a mobiltelefonos 
akcióhőst? 
- PIN Code Van Damme.

- Hogy hívják a borostás papot? 
- Szőrzetes.

- Hogy hívják a lassú postást? 
- Levéltetű.

- Hogy hívják a tréfás kávéfőzőt? 
- Mokkamester

Hirdetés:
-Józan életű kőműves brigád munkát 
keres! Mottónk: Ha megáll, fal; ha 
leborul, járda. Valamire jó lesz.

Csernobili samponreklám: 
- Olga egyik fejét hagyományos 
samponnal mostuk...

Az amerikai Vöröskereszt minne-
sotai épületén volt olvasható ez a 
felhívás: “Mielőtt nyaralni megy, 
adjon vért! A szúnyogok nem adnak 
kávét és fánkot. 
Mi igen!”
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1.  Melyik szó kerüljön a zárójelbe, hogy mindkét szótaggal egy értelmes 
szót alkosson?                  PER(. . . )KÉP
 
2. Melyik számmal folytatódik a sorozat?                   1; 1,5; 2,5; 4; ...?
 
3. Helyezz a zárójelbe egy szót, mely megfelel a zárójelen kívüli meghatá-
rozásoknak.
                     TESTRÉSZ ( . . . . . ) JÓRAVALÓ
 
4. Keresd meg azt a két szót, melyek jelentése a legközelebb áll egymáshoz
 
IFJÚ,   CSIBÉSZ,   FAJANKÓ,   KÓPÉ,  KEGYENC,   GONOSZ-
TEVŐ
 
5. Fejtsd meg ezt az anagrammát!                                  NEKED ÉRT
 
6. A zárójelben lévő szavak közül melyik jelentése ellentétes a nagybetűs 
szóval?
          FAFEJ  (szikkadt,  rugalmas,  világos,   éber,   határozott)
 
7. Milyen szó kerüljön a zárójelbe, hogy az első szóhoz téve és a második elé 
helyezve is két értelmes szót kapjunk?
                 HA (. . . ) TAG
 
8. Találd meg azt a két szót, amelyik jelentése a legközelebb áll egymás-
hoz!
 TÁMOGAT,  TANÁCSOKOZIK,  KISZÁMÍT, ADOMÁ-
NYOZ,   ÜLÉSEZIK,  TÜKRÖZ
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9. Olvasd el figyelmesen a következő szavakat
 
     SOK    VAR   KEL   MENY   FEN
 
Az alábbi szavak közül melyik illik közéjük. Használd a furfangos 
logikádat!
 
              FEST   TOL   POR   KEN   FÉNY
 
10. Melyik hárombetűs szó kerüljön a zárójelbe úgy, hogy az első betűk 
mindegyikével új szavakat alkosson?
 
       ŰR
       KA                 (. . . )
       ÁR
 
11. Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a nagybetűs szó?
 
 IMPERTINENS, tűrhetetlen, csábító, szemtelen, körkörös, 
megállapodott
 
12. Mi a pint?       madár,  nyomdai betűtípus,  űrmérték,  hordó,  hal
 
13. A következő anyagok közül melyik a PRALINÉ egyik alapanyaga?
 
             meggy,   dió,   édesgyökér, eper,   marcipán
 
14. Mi a hattyúk csoportjának a neve?

       nyáj,   falka,   konda,   raj,   gulya

Az első öt helyes megfejtő között, a feladványok szerzője jutalmakat 
oszt ki. A helyes megfejtéseket Rácz Anita e-mail címére lehet elkül-
deni: anita.racz@ironfem.hu
   (Az előző szám megfejtése: A szeretet Istentől van)
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 Vincze Jánosné, Marika va-
gyok, bemutatkozva azoknak, akik 
esetleg még nem ismernek. 1990-ben 
adtam át életemet az úr Jázusnak, 
hogy tisztítson meg és formáljon át 
teljesen az Ő képmására, abban a 
hitben, hogy Neki semmi sem lehe-
tetlen. Nagyon szeretek sütni főzni, 
és még jobban szeretek új dolgokat 
kipróbálni, remélem ti is vállalkozó 
kedvűek lesztek.
 Azt kaptam az Úrtól, hogy a 
bibliai nők közül válasszak egy női 
alakot példaként. Sok imádkozás 
után, Eszter lakomája tetszett meg 
legjobban és záródott a szívembe, 
ugyanis egy olyan nagy hatalommal 
rendelkező királynál, mint Ahasvé-
rus, aki 127 tartományon uralko-
dott, bizonyára nem volt könnyű 
elérni, hogy kegyelme tetszésének 
kifejezésére kinyújtsa aranypálcá-
ját Eszter felé. 3 napig böjtölt és 
imádkozott érte az egész nép. Csak 
elképzelni tudom, hogy milyen fen-
séges lakomát készített, amellyel 
megmentette népét és saját életét is. 
Nem árt tehát, ha egy nő megtanul 
sütni-főzni.  Eszter példája alapján 

így hát az első recept, amit megosz-
tok veletek, egy zsidó étel lesz. A to-
vábbiakban pedig, a receptjeimnek 
az Eszter asztala Vinczéné módra 
címet adom.

Jeruzsálemi túró torta

Hozzávalók:
2 csésze kusz-kusz
4 csésze víz
6 db tojás
1 csomag sütőpor
1 citrom reszelt héja
½ kg tehéntúró
méz
só

A csészét úgy válasszuk meg, hogy 
a kusz-kusz mennyisége elérje leg-
alábba 30 dkg-ot. Ha nincs ilyen 
csészénk, vegyük meg dekára a 
bioboltban. Amilyen mennyiségű 
a kusz-kusz dupla annyi mennyi-
ségű vizet ötünk az edénybe., és 
felforraljuk azt. A kusz-kuszt egy 
nagyobb tálba öntjük és ráöntjük 
a dupla mennyiségű forró vizet. 
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Eszter asztala
 Vinczéné módra
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Jól elkavarjuk és 20 percet áll-
ni hagyjuk. 4 tojást kétfelé vá-
lasztunk és a fehérjét egy pici 
sóval kemény habbá verjük. A 
fél kg túróba 4 evőkanál mézet 
csurgatunk és belereszeljük az 1 
citrom héját. 20 perc elteltével 
kitakarjuk a leforrázott kusz-
kuszt, átkeverjük kanállal, hogy 
egy  kicsit hűljön, hozzákeverjük 
egyenként a 4 tojás sárgáját és 
még 2 egész tojást, egy csomag 
sütőport, 2 evőkanál mézet, és 

sütőpapírral kibélelt tortaformába 
öntjük és szépen belesimítjuk a fele 
mennyiséget.
A 4 tojás fehérjét fölverve a túróhoz 
keverjük és rásimítjuk ezt is a tete-
jére, majd a kusz-kusz másik felét is 
belesimítjuk a tortaformába, és elő-
melegített sütőben 45 percig sütjük 
180-200 C-on
Ezt a torát cukorbetegek és lisztér-
zékenyek is fogyaszthatják.
Jó étvágyat kívánok, sok szeretettel: 
Vinczéné Marika
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02.15.,22.: 900 Istentisztelet a Műv. házban
02.27.: 1900 Vezetői imaéjszaka a Porcelán utcában
02.27-28.: 2200 24órás dicsőítés a Porcelán utcában
03.01.: 930 Hálózati közös alkalom a Pestszentimrei Sportkas-
télyban, szolgálati felkenetés
03.08.,15.: 900 Istentisztelet a Műv. házban
03.22.: 900 Istentisztelet az Adventista imaházban
03.27-28.: Vezetői napok a Porcelán utcában
04.19.: Hálózati közös alkalom a Pestszentimrei Sportkastély-
ban
05.31.: Hálózati közös alkalom a Pestszentimrei Sportkastély-
ban, pünkösdi alkalom
06.27-07.04.: Omega gyermek tábor
07.29-08.02.: Szeráf Művészeti Alapítvány tábora, Re-Ge-
neráció Alapítvány tini tábora, és az Omega tábor mindenki 
számára 

1+1%-os felajánlás: 
OPGyH technikai száma:   1672
Frontvonal Alapítvány adószáma:  18170012-1-42
Szeráf Művészeti Alapítvány adószáma: 18687563-1-13



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


