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1. A gyülekezet létrejötte – Kr. u. 33

Jeruzsálem Jézus korában virágko-
rát érte. Jeruzsálem a római fennha-
tóság alatt álló Palesztina központja 
volt 150 000 lakossal (A Római Bi-
rodalom 3. legnagyobb városának, 
Efézusnak ekkor 250 000 lako-
sa volt) Hatalmas építkezések jelle-
mezték, Nagy Heródes Kr. e. 20-11 
újjáépítette a templomot, új királyi 
palotát épült, a templomtól észak-
ra felépült az Antónia vár. Jeruzsá-
lembe évente érkeztek zarándokok 
a három nagy zsidó ünnep, a páska, 
a lombsátrak ünnepe és az aratá-
si ünnep, a pünkösd megünneplé-
sére. A pünkösdöt mindig a páska 
ünnepének 50. napja után ünne-
pelték. A nevének jelentése is a gö-
rög pentekoszté, az ötvenedik szó-
ból származik. Krisztus halála és 
feltámadása utáni első pünkösdön 
itt töltetett ki megígért Szent Szel-
lem az apostolokra tüzes nyelvek 
formájában. 

Amikor pedig eljött a pünkösd 

napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, [2Móz 23,14]

hirtelen hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az égbõl, amely 
betöltötte az egész házat, ahol ültek. 
Majd valami lángnyelvek jelentek 
meg elõttük, amelyek szétoszlottak, és 
leszálltak mindegyikükre.

Mindnyájan megteltek Szentlélek-
kel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta 
nekik, hogy szóljanak. ApCsel. 2,1-4

Ezután Péter pünkösdi prédikáci-
ójára megtért 3000 ember és létre-
jött az első (zsidó)keresztény gyüle-
kezet.

Akik pedig hittek a beszédének, 
megkeresztelkedtek, és azon a na-
pon mintegy háromezer lélek csat-
lakozott hozzájuk. ApCsel. 2,41

2. A gyülekezet fénykora Kr. u 
33-36

A létrejött gyülekezetben Isten 
hatalmasan munkálkodott. A hí-

vők között nem volt szűkölkö-
dő, a gyülekezet gondoskodott 

A jeruzsálemi 
gyülekezet története
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a szegényekről. Naponta összejöt-
tek a templomban Istent dicsérni 
és házanként úrvacsorai közösséget 
tartottak. A gyülekezet folyamato-
san növekedett az új megtértekkel.

Napról napra állhatatosan, egy 
szívvel, egy lélekkel voltak a temp-
lomban, és amikor házanként meg-
törték a kenyeret, örömmel és tiszta 
szívvel részesültek az ételben;

dicsérték az Istent, és kedvelte 
õket az egész nép. Az Úr pedig nap-
ról napra növelte a gyülekezetet az 
üdvözülõkkel. ApCsel. 2,46-47

A gyülekezet vezetését Jézus ta-
nítványai, az apostolok végezték. 
Az apostolokon keresztül csodá-
latos gyógyulások, jelek és csodák 
történtek, például az Ékes kapu-
ban meggyógyult a születésétől fog-
va béna vagy akire Péter árnyéka ve-
tült, azok  meggyógyultak.

Péter ekkor így szólt hozzá: „Ezüs-
töm és aranyam nincsen, de amim 
van, azt adom neked: a názáreti Jé-
zus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!”

És jobb kezénél fogva felemelte, an-
nak pedig azonnal megerõsödött a 
lába és a bokája,

felugrott, talpra állt, és járt. Be-
ment velük a templomba is, jár-

kált, ugrándozott, és dicsérte az Is-
tent. 

ApCsel. 3,6-8
A betegeket is kivitték az utcák-

ra, ágyakra és fekvõhelyekre tették le 
õket, hogy ha arra jár Péter, legalább 
az árnyéka vetõdjék rá valamelyikük-
re. 

Összejött a Jeruzsálem körüli város-
ok népe is, hoztak betegeket és tisz-
tátalan lelkektõl gyötörteket, s ezek 
mind meggyógyultak. ApCsel. 5,15-
16

Működött a lelkek megítélésé-
nek ajándéka. A Szent Szellem nem 
hagyta, hogy Sátán az új gyüleke-
zetbe a hazugságon keresztül bete-
gye a lábát, ezért leleplezte Anániás 
és Safira hazugságát és mindketten 
meghaltak.

Ha megmaradt volna, nem neked 
maradt volna-e meg, és miután 
eladtad, nem te rendelkeztél-e az 
árával? Mi indította szívedet ilyen 
cselekedetre? Nem embereknek ha-
zudtál, hanem az Istennek.”

Amint meghallotta Anániás 
ezeket a szavakat, összeesett, és 
meghalt. Erre nagy félelem szállta 

meg mindazokat, akik ezt hal-
lották. ApCsel. 5,4-5

3. Az üldözött gyülekezet Kr. u 
36-44 

A csodák és jelek hatására nagyon 
sok pap is megtért Jeruzsálemben. 
A főpapokat és a szadduceusokat 
irígység fogta el, miután látták, 
hogy egyre többen követik az apos-
tolokat (ApCsel 5:17). Megpróbál-
ták megállítani az örömhír terje-
dését, bebörtönözték az apostolo-
kat, de egy angyal éjszaka kivezette 
őket a börtönből (ApCsel 5:18-19). 
Megverték Jánost és Pétert és meg-
tiltották nekik, hogy Jézusról be-
széljenek, de ők inkább Istennek 
engedelmeskedve prédikálták to-
vább a Krisztust (ApCsel 5:28-29). 
A római helytartó Poncius Pilátus 
Kr. u. 35.-ig fékezte a zsidó főpapi 
vezetőknek a jeruzsálemi kereszté-
nyek elleni erőszakosságát. Pilátus 
ki nem állhatta a zsidókat. Pilátust 
Kr. u. 35.-ban leváltották, helyére 
Vitellius (Kr. u 35-39), a szír kor-
mányzó került. Vitellius a zsidók 
nagy barátja volt, mindent megen-
gedett nekik. Kr. u. 36.-ban a zsidó 
vezetők felbujtására megtörtént Ist-
ván megkövezése, elkezdődött 
a keresztények nyilvános üldö-

zése. A jeruzsálemi keresztények 
az üldözés hatására szétszóródtak a 
Római Birodalomban, létrejöttek a 
nagyobb városokban a zsidó keresz-
tény gyülekezetek. A szétszóródott 
zsidó hívők Antiókhiában prédi-
kálták először pogányoknak (görö-
göknek) az evangéliumot (ApCsel. 
11,20) és itt jött létre az első po-
gány keresztény gyülekezet. A ke-
resztényüldözés egyik vezetője Saul 
volt, aki részt vett István megköve-
zésében, majd a damaszkuszi uton 
Kr. u. 37.-ben megtért és Pál apos-
tol néven a pogány keresztény misz-
szió vezetője lett. A jeruzsálemi 
gyülekezetet Isten készíti arra, hogy 
az evangélium hirdetése során a po-
gányok is meg fognak térni. Pétert 
a Szent Szellem egy látomás után 
a pogány Kornéliusz házába veze-
ti, ahol miközben Krisztusról pré-
dikált, a Szent Szellem leszállt a po-
gányokra is, akik ezután megke-
resztelkedtek (ApCsel 10:45-48). 
A jeruzsálemi apostolok folyamato-
san látogatták a létrejött új gyüleke-
zeteket, a misszió központja ekkor 
még mindig a Jeruzsálemi Gyüleke-

zet volt. Pál első (Kr. u. 45–48), 
második (Kr. u. 49–52) és har-
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madik (Kr. u. 53–58) misszió útja 
során megalakultak a pogány ke-
resztény gyülekezetek nemcsak 
Ázsiában, hanem Európában is. A 
keresztény misszió ezután a pogá-
nyok felé fordult és kiterjedt az ak-
kor ismert egész világra. Az aposto-
lok elhagyták Jeruzsálemet és His-
pániától Indiáig hirdették a Krisz-
tusról szóló örömhírt, teljesítve Jé-
zus Nagy Misszió Parancsát.

Menjetek el tehát, tegyetek tanít-
vánnyá minden népet, megkeresz-
telve õket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében, 

tanítva õket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam 
nektek; és íme, én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig.” 
Mt. 28,19-20

4. Vita a pogány keresztények 
körülmetéléséről Kr. u. 49

 Pál első misszióútja végén 
vita támadt a zsidókból és a pogá-
nyokból lett keresztények között, 
hogy a pogányokból lett kereszté-
nyeknek zsidókká is kell-e válniuk, 
körül kell-e metélkedniük ahhoz, 
hogy üdvözülhessenek Pál, Barna-
bás és néhány vezető az Antiókhiai 
Gyülekezetből a Jeruzsálemi Gyü-
lekezet elé vitte a problémát, 

ahol apostoli döntés született Péter 
és Jakab révén. A döntés eredmé-
nyeképpen a pogány keresztények-
nek nem kellett ezután a zsidó tör-
vényeket megtartaniuk. Ez volt az 
utolsó alkalom a Bibliában, hogy 
a Jeruzsálemi Gyülekezet a keresz-
ténység vezető gyülekezeteként sze-
repel. 

5. A Jeruzsálemi Gyülekezet sze-
repének csökkenése Kr. u. 59-62

Pál a következő két misszióútján 
már a zsidókból lett kereszténye-
ket is arra tanította, hogy az üdvös-
ség forrása egyedül a hit és nincs 
szükség a mózesi törvények meg-
tartására. A Jeruzsálemi Gyülekezet 
apostolai már elhagyták Jeruzsále-
met, egyedül Jakabot, Jézus testvér-
ét említi az ApCsel, mint a Jeruzsá-
lemi Gyülekezet vezetőjét. A Jeru-
zsálemi Gyülekezet a helyi zsidók-
tól megtűrt állapotban van, a zsi-
dó törvényeket is megtartják. Ami-
kor Pál Kr. u. 58.-ban, fogságba vi-
tele előtt Jeruzsálembe érkezik, Ja-
kab megrója, hogy Pál a zsidókból 
lett keresztényeknek is azt tanítja, 
hogy nem kell megtartaniuk a mó-

zesi törvényt. 
Másnap eljött Pál velünk 

együtt Jakabhoz, ahol a vének is je-
len voltak mindnyájan.

Köszöntötte õket, majd részlete-
sen elbeszélte, mit tett az Isten a po-
gányok között az õ szolgálata által.

Amikor ezt hallották, dicsõítették 
az Istent, aztán így szóltak hozzá: 
„Látod, testvérem, milyen sok ez-
ren vannak a zsidók között, akik 
hívõk, és mindnyájan rajonganak a 
törvényért.

Rólad pedig azt hallottuk, hogy 
Mózestõl való elszakadásra tanítod 
a pogányok között levõ zsidókat, és 
azt mondod, hogy ne metéljék kö-
rül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás 
szerint éljenek. ApCsel. 21,18-23

A Jeruzsálemi Gyülekezet ekkor 
már nem a keresztény misszió köz-
pontja. Az evangélium a Pál által 
kapott látás alapján halad tovább 
a hit általi üdvösséget hirdetve 
minden népnek.

6. A Jeruzsálemi Gyülekezet 
megszűnése Kr. u. 62-70

II. Annás zsidó főpap Kr. u. 62-
ben Jakabot, az Úr testvérét a nagy-
tanáccsal halálra ítéltette és megkö-ítéltette és megkö- és megkö-megkö-
veztette. 

Kr. u. 66.-ban a zsidó állam meg-
tagadta  Gessius Florus római 
helytartónak 17 talentum befi-

zetését.  A zsidók erre fellázadtak, 
elfoglalták az Antonius-várat, s le-
mészárolták a helyõrséget. Kitört a 
háború Róma és a zsidó állam kö-
zött, amely Kr. u 70.-ben Jeruzsá-
lem és a Templom teljes elpusztí-
tásával ért véget. Megszűnt a zsi-
dó állam, a zsidóknak 50 évre meg-
tiltották a letelepedést Jeruzsálem-
ben. Jeruzsálem elpusztulásával be-
teljesült Jézus jóslata Jeruzsálemről 
és a Templomról.

Mert jönnek majd reád napok, 
amikor ellenségeid sáncot húz-
nak körülötted, körülzárnak, és 
mindenfelõl szorongatnak; 

földre tipornak téged és fiaidat, 
akik benned laknak, és nem hagy-
nak belõled követ kövön, mert nem 
ismerted fel meglátogatásod idejét.” 
Lk. 19,43-44

Jeruzsálem Kr. u. 70.-ben elpusz-70.-ben elpusz-
tult, a Jeruzsálemi Gyülekezet meg-álemi Gyülekezet meg-
szűnt. Szerepét a keresztény egy-
ház létrejöttében betöltötte. A ke-
reszténység ezután már az új misz-
szióközpontokból Antiókhiából, 
Efézusból, Rómából, Alexandriá-
ból végezte a Nagy Misszió Parancs 
betöltését. 

Kovács Kálmán
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Riport  Szabó Ágnessel

Török Zsuzsa.: Ezen a szép nyári 
meleg délutánon arról  beszélgetünk, 
hogy mit tett Isten a te életedben. Ré-
gebbről ismerlek, és beszédedből min-
dig úgy éreztem, hogy a gyermekko-
rod nagyon kellemes emlék neked. 
Kérlek, osztd meg ezt az olvasókkal is!
Szabó Ágnes: A Dunántúlon, 
Mezőszentgyörgyön, a Balaton 
mellett születtem, egy négygyere-
kes családban nőttem fel; van egy 
húgom és két bátyám. Nagyon jó 
gyerekkorom volt, mint falusi gye-
reknek, sokat voltunk kint a sza-
badban az osztálytársaimmal, test-
véreimmel, barátaimmal. 
Szüleim mindent megtettek, 
hogy minket egészségben, 
szeretetben neveljenek, sok 
humorral, és nevetéssel. Édes-
apám nagyon víg kedélyű 
ember volt, saját maga talál-
ta ki a meséket nekünk. Re-
formátus templomba jártam, 
de az élő Istennel nem talál-

koztam. Minket úgy hívtak, hogy 
Cs-Szabó, mert apukám csendőr-
tiszt volt, és ezért nagyon sokszor 
megverték, az iskolában pedig csak 
kettest kaphattunk, függetlenül at-
tól, hogy igazából hányasra tud-
tuk az anyagot. Felső tagozatban 
már enyhült a helyzet. Édesapám 
nagyon katonás ember volt. Min-
dig ígérgette, hogy megver, de csak 
egyszer kaptam tőle egy fülest (erre 
még most is emlékszem), mert a fe-
jembe vettem valamit és visszabe-
széltem.
 TZs: Hogyan alakult az életed álta-
lános iskola után?
SZÁ: Siófokon jártam gyors és gép-

A megdicsőülés helyén 
Ott fenn a hegyen, hol arcod elváltozott, 

Ámulva nézett Jakab, Péter és János. 
Így állok Előtted, s szépséged csodálom. 

Hadd maradjak Veled! Hadd készítsek sátort! 

Te vagy az Istennek Fia, Reád hallgatok! 
Minden szavad igaz, szívembe fogadom. 

Ha a hegyről lemegyek, velem maradsz, tudom!
Szívembe vagy rejtve, hangod vezet utamon. 

Hogyha ezernyi démon elém ugrik, s vicsorít, 
És ha az ördög, mint bőszült oroszlán, rám ordít, 

Én kimondom, hogy Jézus, Ki szívemben tért hódít, 
Elűz innen mindőtöket, nem fogtok engem letarolni! 

Itt fent e hegyen minden oly csendesnek tűnik, 
Nem érezni, hogy a világ mennyire bűzlik. 

Készíts fel engem, hogy a sarat tudjam állni, 
Miután lementem Rólad az Örömhírt vinni!

Baksa Lívia
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író iskolába. Az első munkahelyem 
az M7-es autópálya építkezésénél 
volt. Amikor azt befejezték, az M3-
as autópálya építése miatt Gödöl-
lőre kerültem 1971-ben és esti ta-
gozaton végeztem el a Török Ignác 
Gimnáziumot.
TZs: Hogy álltál a fiúkkal?
SzÁ: Nem sokra tartottam a fiú-
kat, mert nekem is fiús természe-
tem volt - minden rosszat meg tud-
tam csinálni, amit a fiúk megcsi-
náltak. Az volt a szokásom, hogy a 
nálam gyengébbeket megvédtem. 
Akit én a bal lábammal bokán rúg-
tam, az nem mert többet közeledni. 
Aztán sokszor én is kaptam fülese-
ket. Sok barátom volt az utcában. 
Nagyon sokat olvastam, és nem 
érdekeltek a fiúk. Nagyon szeret-
tem táncolni. Jártam balettozni, de 
apukám nem engedett Pestre, mert 
azt mondta, hogy aki Pestre kerül, 
az rossz lány lesz. A fiatalabbik bá-
tyám mindenhová vitt engem és 
együtt jártunk táncolni, ahol kö-
rülrajongtak a fiúk, de én jól kine-
vettem őket, és nem törődtem ve-
lük. Élveztem, hogy felkérnek tán-
colni, de azt gondoltam, hogy 
borzasztó lehet, hogy valaki egy 

emberrel élje le az egész életét. 
TZs: Pedig jó példát láttál a szüle-
idnél.
SzÁ: Igen. Apu dolgozott, anyu 
otthon volt, így nem volt sok le-
hetőség arra, hogy szórakozzanak. 
Engem annyi minden érdekelt. Tu-
dat alatt az volt bennem, hogy sze-
retnék a gyerekeimnek többet adni. 
Szegények voltunk, de megvolt 
mindenünk, társadalmilag igazá-
ból az alsó osztályhoz tartoztunk. 
Emlékszem az ünnepekre, amikor 
anyu sütötte a süteményeket, a jó 
illatokra. Nagyon jó hangulat volt 
otthon. Rengeteg verset tanított ne-
künk édesanyám - mind a négyen 
máig tudjuk a hosszú verseket. At-
tila bátyám mindig kijavított min-
ket, hogy „nem úgy van!” Még 
utolsó évében is mondta a kis uno-
kájának a verseket. A körülöttünk 
lévő 10 falu minden bálján ott vol-
tunk, használt ruhákból varrta ba-
rátnőm anyukája a ruhákat.
TZs: A fiatalkori kísértésekkel hogy 
álltál?  Cigaretta, alkohol, stb?
SzÁ: Az osztálytársaim bosszantot-
tak, hogy a Szabó se nem csavarog, 
se nem iszik, se nem cigizik. Addig 

bosszantottak, hogy azt mond-

tam, „Na jó, adjatok egy cigit!” Ad-
tak egyet, de ahogy leslukkoltam, 
el is ájultam. Egy vérszegény, so-
vány lány voltam, aki nem szeretett 
enni. Sokat betegeskedtem is emi-
att. A többiek nagyon megijedtek, 
és többet nem csúfoltak. Szíveseb-
ben vettem egy üdítőt, fagylaltot, 
vagy csokoládét.

A munkahelyemen viszont min-
denki dohányzott, és addig unszol-
tak, hogy rágyújtottam és rászok-
tam.  25 évig szívtam a cigarettát. 
Amikor megtértem, Isten felvilágo-
sított, hogy a testem a Szent Szel-
lem temploma, és megszabadított a 
cigaretta rabságából. 
TZs: Milyen elképzelésed volt az éle-
tedről, a házasságról?
SzÁ: Szerettem volna gyereket szül-
ni, de férjhez menni nem akartam. 
Ez aztán majdnem sikerült is. Ami-
kor 13 házasság után elváltunk, lát-
tam, hogy ez egy nagyon rossz el-
képzelés volt. Minden gyereknek 
kell, hogy legyen anyukája és apu-
kája. Egy szülő nem tud megfelel-
ni apának és anyának is egyszerre. 

Amikor benne voltam a házasság-
ban, láttam, hogy ez egy jó do-
log, mert biztonságot ad. A szü-

leimtől látott példák motiválták az 
életemet, és igyekeztem mindent 
beleadni a házasságba. Azt is meg-
láttam, hogy ez csak addig ilyen jó, 
amíg mind a két fél beleteszi a ma-
gáét. Amikor az egyik már nem így 
van, akkor egyre nagyobb teherré 
válik. Én nyíltszívű ember vagyok, 
és nem tudtam azt csinálni, mint 
amit az asszonytársaim mond-
tak, hogy „úgy kellett volna tenni, 
mintha nem vetted volna észre”, és 
mehetett volna minden tovább!
TZs: Ebben az állapotban hogyan 
szólított meg Isten?
SzÁ: Amikor egyedül maradtam 
a gyerekekkel, elkezdtem keresni, 
hogy ki az, aki engem igazán sze-
ret. Azt gondoltam, hogy a férjem 
igazán szeret, mivel régóta bará-
tok voltunk. Tudtam, hogy a gye-
rekeim szeretnek, de ki az, akihez 
én odamehetek? Levettem a Bibli-
ámat, amit olvasni nem szoktam, 
csak ott volt a többi könyv között. 
Az Ézsaiás 43,4-ből szólt hozzám 
az Ige: „Mivel kedves vagy az én 
szemeimben, becses vagy és én sze-
retlek: embereket adok helyetted, 

és népeket a te életedért”. Én azt 
kérdeztem, hogy ki szeret en-
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gem, és ezzel nagyon megérintet-
te Isten a szívemet. Már a házassá-
gunk idején is elmentem egy gyü-
lekezetbe, ahol megérintett a Szent 
Szellem, meg is írtam a férjemnek, 
aki akkor éppen Afrikában dolgo-
zott, hogy ezután Jézussal szeretnék 
élni. De akkor a férjem azt válaszol-
ta: két úr nem lehet egy csárdában, 
vagy ő, vagy Isten, és én férjemet 
választottam. Akkor még nem ér-
tettem az Igét. Tehát így kezdtem el 
igazán keresni Őt a válásunk után, 
és a szomszédasszonnyal ismét el-
mentem abba a gyülekezetbe, ahol 
egyszer már megérintett Isten. Viki 
egyből jött velem, szó nélkül, de 
Dávid nem akart ebbe a gyüleke-
zetbe járni. Rájöttem, hogy nekem 
erre van szükségem.
TZs: Meséld el kérlek a megtérésed 
történetét!
SzÁ: Megláttam, hogy miért si-
került így az életem Isten nélkül. 
Megvallottam a bűneimet, meg-
tértem, és Jézus bejött a szívembe. 
Egy testvérnő jött Ausztráliából, és 
ő mondta, hogy mielőtt megszü-
lettünk, már ott voltunk az Atyá-
nál. Képzeljünk el egy nagy 
képtárat, ahol mi voltunk. Az 

Atya megkérdezte, hogy ki megy 
el értük? Azt mondta Jézus, hogy 
én elmegyek. Ezen az igén keresz-
tül szólt hozzám Isten azt az Igét 
mondta, hogy már akkor szeret-
telek, amikor még nem is ismer-
tél engem, - ez Az első szeretet örö-
me megindította a szívemet és he-
tekig hatást gyakorolt rám. 1993. 
augusztus 8.-án merítkeztem be 
Domonyvölgyben gyönyörű kö-
rülmények között. Ezután néhány 
héttel előrehívás volt a nyelveken 
szólásért, és én azt figyeltem, hogy 
a többiek mit halandzsáznak, és azt 
vártam, hogy mikor tudom elcsíp-
ni őket, hogy halandzsáznak. Nem 
hittem ebben, azt gondoltam, hogy 
ez csak Jézus tanítványai idejében 
működött. Kimentem, és a vének 
rám tették a kezüket. Azonnal szól-
ni kezdtem, és emlékszem még a 
szóra is: Kentucky – ez csak egy vá-
rosnév ahonnan egy hatalmas ébre-
dés indult ki régen. Jött a nyelveken 
szólás és nem mertem abbahagyni, 
mert attól féltem, ha abbahagyom, 
akkor elmúlik. Még a buszon is 
mondtam magamban, és egyre na-

gyobb öröm volt a szívemben. 
Később megértettem a jelentő-

ségét, hogy ez milyen fantasztikus 
dolog, amikor Isten és köztem egy 
beszélgetés alakul ki, és ez épít.
TZs: Mit szólt ehhez a családod?
SzÁ: Nem igazán értették. Azt hit-
ték, hogy bolond lettem, kigúnyol-
tak, „Szent fazék lettél?” A volt fér-
jem többször feljelentett a gyámha-
tóságon, hogy a gyerekeimet szek-
tába hordom, de azt mondták, 
hogy vallásszabadság van, és min-
denki oda megy, ahova akar. Sőt a 
gyámügyes vezető többször eljött 
gyereknapi rendezvényekre, és na-
gyon tetszett neki. Testvéreim nem 
értették, hogy mit történt, és Isten 
megtanította nekem, hogy mit kell 
tennem irányukba. Nem mondani 
kell, hanem szeretni kell őket, fel-
vállalva, hogy visszautasítanak. A 
húgom megtért, aminek nagyon 
örülök. 1993-tól jártam a Peres ut-
cai Evangéliumi gyülekezetbe. Az 
első evangélizációs alkalommal egy 
megtérő volt: Babarczi Józsefné Éva 
néni.  Isten kezdettől fogva össze-
kapcsolt minket, és együtt hatá-
roztuk el, hogy többet akarunk Is-
tenből - inkább engedelmeskedünk 
Istennek, mint embereknek. 
1997-ben egy pünkösdi konfe-

renciára mentünk Szabó Sanyival, 
de előtte éjszaka nagyon nagy har-
com volt, hogy minek kell nekem 
oda elmennem! Pécelre a Kármel 
gyülekezetbe jártunk, és nagyon 
jól éreztük magunkat. Emlékszem, 
hogy az első alkalommal Süveges 
Imre testvér odajött hozzánk, és 
megkérdezte, hogy imádkozhat-e 
értünk. Nagyon jól esett, hogy is-
meretlenül is elfogad minket. Az 
elején az első sorban ültünk, mert 
mindent látni akartunk, amit Isten 
cselekszik. De szóltak, hogy a pres-
biterek ülnek az első sorban. Et-
től kezdve a második sorba ültünk. 
Mentünk délelőtt, délután, dicsőítő 
alkalmakra, amikor csak tudtunk. 
Ott történt, hogy úgy betöltött a 
Szent Szellem, hogy olyan módon 
énekeltem, hogy a mikor abba-
hagytam, akkor döbbentem meg, 
hogy ez mi? 
TZs: Az áriázásra gondolsz?
SzÁ: Igen, Odajöttek a többiek és 
megkérdezték, hogy tudok én így 
énekelni, operaénekes vagyok? Én 
meg csak néztem. Először féltem 
ettől, nem engedtem, de Isten Szel-

leme meggyőzött, hogy ez egy 
ajándék és engedjem. Ez nem 
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magamtól van. Azóta is működik 
ez.

Elkezdtünk az Ellel Ministries-
be járni lelkigondozói tanfolyam-
ra. Már az első alkalommal, amikor 
odamentem kíváncsiságból, Isten 
gyógyított és szabadított engem. 
Ha már semmi másért, ezért érde-
mes volt odamennem. Amit kap-
tunk és megtanultunk, azt tovább 
adjuk, mert haszonra kaptuk az Is-
ten dicsőségére.
TZs: Amikor Gödöllőre plántálták a 
gyülekezetet, akkor ott voltál a kezde-
ti lépéseknél?
SzÁ: Igen. Sokakat kiküldtek, és 
sokan vannak, akik már nem jár-
nak ide. Elég nehéz körülmények 
között kezdődött, mert kevesen 
voltunk, és mindenki mindent csi-
nált. Elindult az Alfa, és együtt vol-
tunk a színdarabban is. 
TZs: Milyen szolgálatod van, mit 
mutatott neked Isten ezzel kapcsolat-
ban?
SzÁ: Amikor megtértem egy-két 
hónap múlva kaptam egy próféci-
át a szolgálatommal kapcsolatban. 
Az volt benne, hogy kenetet helye-
zett el Isten a szellememben, hogy 
az embereket Istenhez vezessem, 

tanítsam őket, azzal, amit én is ka-
pok Istentől a prófétálásra, közben-
járásra és a gyógyításra. Mostaná-
ban Isten nagy csodát tesz velünk a 
közbenjáró imacsoportban. Együtt 
úrvacsorázunk, sőt itthon is meg-
tesszük. Próféciákat, képeket kap-
tunk Istentől mindenki, amit ép-
pen munkált a szívében az Úr. Bill 
is ezt prófétálta, hogy Az Úr el-
kezdte a munkáját az életemben, és 
azt mondja, hogy tele kosár kenyér-
rel etesd meg őket! „Egyetlen csele-
kedeted sem volt hiábavaló – ezzel 
bíztatott Isten – Ha vele megyek to-
vább, akkor győzelemről győzelem-
re vezet.” Annyira jó volt ezt meg-
erősíteni
TZs: Akkor neked most nagy öröm 
lehet a szívedben. Istennel együtt jár-
ni – ennél nincsen nagyszerűbb do-
log!
SzÁ: Ehhez az kellett, hogy Isten 
leválasszon dolgokról. Azt gondol-
tam, hogy az életemben oszlopok 
vannak, amik megtartanak engem, 
de most már semmi nem maradt, 
csak Isten, aki mindent be tud töl-
teni. Őrá támaszkodom, Őbenne 
bízom, Tőle várok mindent.

 Sok mindenre tanított Isten, 

hogy hogyan tudok a testemen úrrá 
lenni a szellememmel. Vagy nemet 
mondunk, vagy igent. Ha a rossz 
dolgokat továbbengedjük, akkor 
azok sajnos elkezdenek működni. 
Az a cél, hogy változtassuk meg az 
értelmünket Krisztus Igéje szerint.

Istennek még egy ígérete számom-
ra, hogy ad nekem egy hozzám illő 
társat. Megerősítést is kaptam ez-
zel kapcsolatban, hogy a férjemmel 
együtt fogok majd szolgálni. Ki-
munkálta a szívemben, hogy igen-
is én egy nő vagyok. Mindig fiús 
voltam, nadrágban jártam, meg-
csináltam mindent, el tudtam tar-
tani magamat. Bele engedett Isten 
abba, hogy meglássam, hogy Ő tar-
tott meg, és nem tőlem volt mind-
ez. Olyan anyagi helyzetbe hozott, 
hogy meglássam, hogy ez mind tőle 
van, és nem az én erőm, és nekem 
nem kell azokat a dolgokat betölte-
ni, ami nem az én feladatom. Még 
egy kis kertes házért is imádkozom, 
ahová be tudok embereket fogadni. 
Erre sem mondott Isten nemet, 
TZs: Gyerekeiddel kapcsolatban mi-
ben bízol, miben hiszel?
SzÁ: Viki hosszú ideig járt az 
Úrral. Kicsi korában kapott egy 

ígéretet Istentől, hogy neki van egy 
nagy szolgálata, amit Isten több-
ször megerősítet idegen emberek ál-
tal. Ez a szolgálat most is vár rá, de 
mivel emberekben csalódott, nem 
volt helyes Atyaképe. Nem volt bi-
zalma Isten felé, így elfordult Tőle. 
Mostanában megkérdeztem Isten-
től, hogy annak a sok mindennek, 
amit Viki tanult, mi értelme volt, 
ha most olyan munkája van, ami-
hez ez nem kell? Isten megnyugta-
tott, hogy ezt Ő fel fogja használ-
ni még az életében. Én teljes hittel 
vagyok e felől. Isten álmot is adott 
neki, amiről bizonyságot tettem. 
Imádkozik, és Isten mindig megse-
gíti. Úgy gondolom, hogy jó úton 
van, de még meg kell történnie dol-
goknak, hogy tiszta szívvel oda tud-
jon fordulni Istenhez.

Dávidomra szintén van egy ígé-
retem. Akkor kaptam, amikor 13 
éves volt. Az volt benne, hogy meg-
tér, nagy lesz az ő békessége, és Is-
ten tanítványa lesz. Amikor imád-
koztunk azt is kaptam, hogy Isten 
egy kulcsembere lesz. Most, hogy 
elment ilyen messze, hiszem, hogy 

meg tanult engedelmesked-
ni. Ez az engedelmesség hiány-
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zott az életéből. Hiszem, hogy Is-
tent is megtapasztalta ott a nehézsé-
gekben. Mindazokat a jó dolgokat, 
amit Isten elvégzett az én életem-
ben, azokat megvallottam a gyere-
keimnek, és hiszem, hogy ezek át-
mentek az ő életükbe. Arra is meg-
tanított Isten, hogy már kicsi kor-
ban megkezdődik a gyerekek elen-
gedése, és el kell őket engedni. Ha 
rossz dolgokat tesznek, akkor is 
meg kell ezt tenni, mert Isten is ezt 
teszi velünk, hogy elenged, és visz-
szaszeret bennünket. Hiszem, hogy 
miután megfutották a saját elkép-
zeléseik szerinti utakat, visszatér 
Viki Istenhez, Dávid pedig megta-
lálja Őt. Hazatérnek az atyai házba. 
Ezek az utak mindig Hozzá visznek 
közelebb, ahogy engem is. Engem a 

Faltörő
Töltsd be szívem, Uram! Régóta várok Rád! 

Dicsérnélek Téged, imádkoznék Hozzád! 
Keresem arcodat, hogy lássam mosolyát. 

Tudom, itt vagy velem. Valamit szólj hozzám! 

A falra, min dörömböl fuldokló szívem, 
Sziklazúzó pörölyöd szálljon rá végre, 
Hogy látván örökkévaló dicsőséged, 

Szellemedből egy mély lélekzetet vegyek! 

Látom már, hogy a fal, mely eltakart Tőled, 
Nincsen már, nyoma is örökre elveszett! 
Mindvégig velem voltál szívembe rejtve, 
Hisz e falat áttörni csak Veled lehetett! 

Most már újra látom fényed, mely nem vakít, 
Hanem szemem világát Mennyel betölti. 

Hallom már szavad, mely szeretetre buzdít, 
S a száraz érdektelenséget végleg elűzi. 

Nem csak elméből, nem csak emberi szóval, 
Teljes szívemből, Szellemed által áldlak! 
Teljes az örömöm! Szívem telve boroddal! 
Éneklek Néked, s közben a Nap felvirrad. 

Verbényi Zoltán

problémák nem elkeserítettek, ha-
nem mindig közelebb vittek Isten-
hez. Ez mindig megerősítette az éle-
tem és élvezem a kihívásokat, mert 
akkor mindig egy új dolog törté-
nik, egy lépcsővel közelebb tudunk 
Hozzá menni. Tavaly kaptam egy 
próféciát, hogy Isten egy magasabb 
szintre szeretné emelni az életemet. 
Menni kell egy nagy lépcsőn felfe-
lé ahol nem lesz korlát, sem emberi 
segítség. Egyedül Őrá támaszkod-
hatunk, és ez valóságban is így van 
az életemben. Hálát adok Istennek, 
hogy nem bátortalanodott el a szí-
vem, hanem felismertem, hogy Ő 
az az Isten, akinél ott van a teljes-
ség, és amit ő egyszer megígért, az 
megvan, akkor is, ha még nem lá-
tom. ÁMEN.
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Anyós story
Anyuka drága, miért nem telefonált, 
hogy jön? - kérdezi a vő az anyósától. 
- Azért fiam, mert látni akartalak.
                  *     *     *
Esküvője után kérdezik Kovácsot 
 a kollégái:
- Na, milyen a házasélet? 
- Tudjátok, hamarosan meg-
áld minket az Isten egy pufók, vi-
sító, fogatlan teremtménnyel. 
- Csak nem babát vártok? 
- Nem, anyósom hozzánk költözik.
                   *     *     *

  Vajon puszta kitalációk az anyós-
viccek és sztorik? – esetleg van va-
lami alapja nekik? Az anyósokkal 
szembeni „tradicionális ellenszenv” 
miből fakad és megállítható-e?
  Hol vannak az apósok? -– vagy 
csak háromszereplősek (anyós, 
meny, vej ) a történetek? 
  Felvetődhet még sok kérdés, de a 
„probléma” a legtöbb házasságban, 
kapcsolatban jelen van. Nem vélet-
lenül van annyi anyós-vicc,  és kel-
tenek figyelmet a médiában felhasz-
nált „ anyós sztorik”  /pl. kávé 

reklám /. Valljuk be őszintén, hogy 
nem túl hízelgőek ezek.

  A hosszúnak tűnő bevezető után – 
ami fontos kérdéseket vet fel –  sze-
retném  megosztani veletek, hogy 
az anyós-meny kapcsolat hogyan 
formálódott az én életembe az el-
múlt húsz év alatt. 
  Szívesen beszélek erről, mert egy 
olyan terület ez, ami sok keserűséget 
okozott számomra, valamint fon-
tosnak találom a rendezett anyós-
meny kapcsolatot, ugyan úgy, mint 
más emberekkel. Szabadságra ve-
zetett Isten és ez jó!
  A bizonyság most csak az én olda-
lamról hangzik el, mint meny – ha-
bár az éremnek két oldala van –  
és nagyon fontosnak tartom megér-
teni mindenek előtt, hogy az aláb-
bi szituációk más  kapcsolatokban 
is jelen lehetnek, mégsem okoznak 
problémát,  konfliktust.  Hangsú-
lyozni szeretném,  nem a problé-
mák nagysága, mélysége a fontos, 
hanem azoknak jelenléte és  követ-

kezményei.  

  Lassan már 20 éve vagyunk együtt 
a férjemmel – ebből 10 éve járunk 
az Úrral, és igyekszünk Isten szerint 
való módon gondolkodni, cseleked-
ni. Mindig fontos volt számunkra, 
hogy megoldást találjunk kapcsola-
tunk konfliktus helyzeteire, illetve  
a szüleinkkel való jó viszony kiala-
kítása. Az igyekezet, vágy megvolt, 
de mégsem ment, nem működött a 
jó anyós-meny kapcsolat.
  Számomra terhekkel teli volt az 
anyósommal való kapcsolat fenn-
tartása, és a találkozások.
Szeretném újból hangsúlyozni, 
hogy a kettőnk konfliktusa – valós 
és vélt sérelmei – csak a mi szemé-
lyünkből, jellemünkből, stb adó-
dott. És fontos megérteni –ami-
re a szituációkban nem térek ki 
- hogy mi történik a két vitázó fél 
lelkében és nehéz lenne bárki ja-
vára is igazságot szolgáltatni.
  Házasságunk kezdeti időszakában 
anyósom viselkedését így jellemez-
ném:

•	 sokat beleszólt abba, amit 
csináltunk, véleményének – 
sokszor nem nyíltan – han-
got adott, és úgy volt min-
den jó ahogy ő gondolta/
megszokta

•	 amikor hozzánk jött, csak 
a hiányosságokat vette ész-
re, azt, ami nem volt meg-
csinálva

•	 sokszor úgy csinálta meg a 
dolgokat, ahogyan ő sze-
rette volnna, vagy ahogyan 
szerinte volt jó

•	 nem dicsért, nem értékel-
te, hogy (szerintem) jó fele-
ség - anya vagyok 

Nem volt bizalmam felé.
 Igyekeztem minél kevesebb segít-
séget kérni tőle. Sokszor, amikor 
jöttminket meglátogatni, siettem 
elrendezni mindent ami „konflik-
tusforrás” lehet, de mindig maradt 
egy feszültség közöttünk. Tudtuk, 
és éreztük, hogy ez a nagy feszültség 
nem jó, de akármennyire igyekez-
tünk megoldani, nem ment. Igaz az 
élek azért idővel csiszolódtak.
 Sajnos Joci – a párom – akivel meg-
osztottam a helyzeteket, nem tu-
dott „igazságot tenni,” illetve más-
képp értékelte a történteket. Ő szá-
mára egyszerűbb volt a megoldás, 
ami számomra nem volt megfelelő. 
Éva néni és én is csak szenvedtünk. 
Bennem kialakult egy szorongás, 
ami akkor jelentkezett, amikor jött 

hozzánk. Az volt jó, ha ritkán 
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találkoztunk. Volt, amikor hajnali 
2 órakor mentem el hozzá és pró-
báltuk megbeszélni, hogy ez nem 
mehet így tovább. 
 1994. májusában Éva néni meg-
tért – az Úrral kezdett járni –  tör-
téntek változások a kapcsolatunk-
ban, de nagyon kicsik. Megpróbál-
tuk tiszteletben tartani a másik hi-
tét és Istennel való kapcsolatát. Az 
Ő kitartó imája által 2000-ben Joci 
és Én is megtértünk. Ezt megelőzte, 
hogy amikor nagyon beteg voltam, 
Éva nénit kértem meg, hogy imád-
kozzon értem. Ő nem erőltette az 
imát, a hitét, hanem várt. 
  A Péceli Kármel gyülibe együtt 
jártunk. Jocinak és számomra is na-
gyon új volt minden.  Biztos fon-
tos, és változást indított el anyós-
meny kapcsolatunkban, hogy 
mind a ketten Istennel jártunk és 
figyeltünk rá,  de sok olyan anyós-
meny kapcsolatot látok keresztény 
közösségben is, ahol érezhető távol-
ságtartás van a két fél között, és ren-
dezetlen a kapcsolatuk. 
  A legtöbb házasságról szóló taní-
tásban elhangzik: „Ezért a férfi el-
hagyja apját és anyját, ragaszko-
dik feleségéhez, és lesznek egy 
testté.” De mélységében kevés 

foglalkozik az anyós kapcsolattal, 
gyakorlati dolgokkal.
 Számomra fontos, hogy azokkal, 
akik közel állnak hozzám, jó, szere-
tetteljes kapcsolatom legyen. 
  A helyre állás folyamata egy- egy 
gondolatban: 

•	 Éva néni többször mondta, 
hogy ő változni akar

•	 igyekezet volt benne még 
akkor is, ha sokszor nem si-
került, nem volt látható 
eredménye

•	 kérte, hogy mindig szól-
jak (ha kell többször is), ha 
nem jó csinál valamit,   

•	 vagy nem úgy, ahogy én sze-
retném

•	 beszéljünk/tünk a problé-
mákról !

•	 mindent őszintén beszél-
jünk/tünk meg!

  Nem volt könnyű. Ahogy elin-
dítottuk, működtettük Isten igaz-
ságát – elfogadás, megbocsátás, 
együttérzés, tisztelet – azt tapasztal-
tuk, hogy Isten Igéje működik, és 
változások kezdődöttek el a kettőnk 
kapcsolatában. 
A Bennem zajló folyamatról : 

•	 megpróbáltam külön ven-
ni, Éva nénit mint anyóst és 

mint keresztény tesót. Úgy 
látni Őt – értékelni a válto-
zásokat – mint keresztény 
tesót, mert mint anyós ke-
vés változást láttam benne. 

•	 Tiszteld apádat és anyá-
dat, hogy hosszú ide-
ig élhess azon a földön,                             
amelyet Istened, az ÚR ad 
neked! …. tiszteld apósodat 
és anyósodat

•	 nekem is változnom kell !! 
És ahol most van a mi kapcsola-
tunk.: 

•	 Őszinteség
•	 Elfogadja azt, amilyen va-

gyok (megfontolt, lassan 
hozok döntéseket, három-
szor gondolok át dolgokat)

•	 Meghallgat – nem akar ta-
nácsolni, megvárja, amíg ta-
nácsot kérek. Volt eset, ami-
kor nagyon fontos döntés-
nél kértem ki a tanácsát – és 
úgy is cselekedtem.

•	 Legnagyobb imatámoga-
tónk, közbenjárónk

•	 El tudom fogadni szerete-
tét, ölelését

•	 Dicsér – szereti a kecskesaj-
tomat :-)

•	 Teljes szabadságban van 

a kapcsolatunk – nem kell 
szorongani, félni a találko-
zásokkor, beszélgetésünk-
kor.

•	 Vannak határok, amiket 
igyekszünk nem átlépni és 
tisztelni a másik szokásait, 
gondolkodását és kölcsönö-
sen alkalmazkodni azokhoz

•	 Értékeli a „humoromat”, 
viccelődéseimet 

•	 Szívesen osztom meg vele a 
családban történteket 

  Lényeges, hogy mindkettőnk jel-
lemében, életében, Krisztussal való 
személyes közösségében jelentős 
változás volt/van, és ennek gyümöl-
cse még érettebbé tette a kapcsola-
tunkat.
  Talán nem én vagyok a legtökéle-
tesebb meny, és nem nekem van a 
legtökéletesebb anyósom, de mind-
kettőnk szívében hála van Isten 
felé azért ahol jelenleg vagyunk, 
és hisszük, hogy a jónál mindig 
van jobb. 

Babarczi Edit
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Bemerítkezés
A Szeretet Lángja Gyülekezet 10 

éves története során idén került elő-
ször sor arra, hogy saját gyülekeze-
tünk újonnan megtért tagjait házon 
belül merítették be.  Mivel gyüle-
kezetünk mind ez idáig nem ta-
lálta meg azt az épületet, mely ál-
landó összejöveteli helyül szolgál-
na számunkra, azok, akik be akar-
tak merítkezni, a hálózati bemeríté-
sek során tehették ezt meg.  Idén júl 
23.-án viszont a Forrás Családsegí-
tő Szolgálat által biztosított (ideig-
lenes) gyülekezeti házunk udvarán 
7 új testvérünk merítkezett be hi-
tük vallomására és bűneik bocsána-
tára. Tőlük szeretnénk most idézni 
pár gondolatot arról, miért és ho-
gyan tértek meg. 

Valéria
Gyermekkorom óta nagyon sok 

bűn halmozódott fel az életemben. 
Ezeket felismertem, mert a Bibliá-
ban le van írva, hogy ezek a bűnök 
nem jók. Ezeket el kell hagyni, 
és oda kell adni Istennek.  A víz 

alatt akarom hagyni a múltat, és fel 
akarok jönni Jézus Krisztusba és így 
élni az életemet. Nincs kiskapu, ez 
a végleges döntésem.

Bea
Húsz évvel ezelőtt én már meg-

tértem a Hit gyüliben egy barát-
nőm által, és ez egy nagyon jó dön-
tés volt, de 2-3 év után eltértem az 
Úrtól. Mostanság jött egy betegség, 
amely emberi mivoltomat teljesen 
letaposta és emiatt elkezdtem újra 
az Urat keresni. Ági barátnőmtől 
kértem segítséget. Az elmúlt húsz 
évben nagyon sok bűn felhalmozó-
dott az életemben. De az Úr jó és 
megbocsátott nekem. Most millió-
szor jobban szeretem az Urat, mint 
húsz évvel ezelőtt. 

Boglárka
Sokat gondolkoztam róla, hogy 

bemerítkezzek-e. Az alfán volt egy 
Szent Szellem keresztséggel kap-

csolatos alkalom, ahol meg-
kérdezték, hogy szeretnék-e 

bemerítkezni, meg később apa is rá-
kérdezett erre. Elég sokat imádkoz-
tam ezért és megerősödtem ebben 
az elhatározásban. Nekem is voltak 
bűneim, de bizonyos vagyok afelől, 
hogy ezek meg vannak bocsátva.

Áron
Voltak bűnök az életemben, de 

felismertem őket, kértem értük 
bűnbocsánatot, és megbocsátattak. 
Azért szeretnék bemerítkezni, hogy 
megpecsételjem a kapcsolatomat 
Istennel.

Katalin
Katolikus családba nőttem fel de 

egy éve tértem meg igazából. Szám-
talan bűnöm volt, nem is kezde-
ném el most sorolni. Rengeteg fé-
lelemtől és köteléktől szabadított 
meg az Úr és úgy érzem, most a jó 
úton járok és igyekszem még job-
ban élni az életem.

Krisztina
Istennel úgy kerültem kapcsolat-

ba, hogy először az okkultizmus-
sal foglalkoztam. Elég rendesen el-
ragadott az ördög. Látomásaim 
és szorongásaim voltak. Úgy érez-
tem megjártam a poklot. Akárho-
va mentem, és akárkit kérdeztem, 
senki nem mondta, hogy a gonosz 
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nem létezik. Kerestem az utat, hogy 
hogyan szabadulhatnék meg ettől. 
Így találkoztam a pásztorunkkal, 
aki kérdezte, hogy hogyan állok Is-
tennel. Nem tudtam, hogy miben 
higgyek. Azt tudtam, hogy van go-
nosz, de azt nem hogy Isten is léte-
zik. Úgy érzem, Isten lenyúlt hoz-
zám és a pokol kapujából felhúzott 
engem. Amióta elkezdtem Istent 

keresni teljesen megváltozott az éle-
tem és minden nap találkozok Vele.

 
Botond
17 év alatt felgyülemlettek bű-

nök, amikből megtértem és bocsá-
natot nyertem. Ha a jövőben es-
nek még foltok az életemben, azo-
kat meg bánom és Jézus kegyelme 
elmossa.

Növeld hitünket!
Uram! Növeld hitünket,

Hogy kifejezzük
Szeretetünket!

Hogy lássa a világ
És otthonunk,

Hogy hozzád tartozunk.

A mustármag szárba szökken,
Fává lesz, ágakat növeszt,
Madarak lakóhelye lesz.

Növeld a hitünket,
Hogy leszüreteljük

Az érett gyümölcsöket.
                                        Barna János

Nagyon sok szeretettel köszön-
töm a gyülekezetet! Ismét szeretnék 
nektek egy igét mondani: „...Elég 
néked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által végeztetik el.” 
(2 Kor 12:9).

Amikor úgy érezzük, hogy na-
gyon erősek vagyunk és nem lát-
juk azt, hogy mindennek a mozga-
tórugója Isten, akkor Isten beletesz 
bennünket olyan élethelyzetekbe, 
hogy észrevegyük, hogy minden-
ben Ő az Úr, és mindenek felett Ő 
van, és önmagunk semmit nem tu-
dunk tenni, csak ha Isten ott van az 
életünkben. Milyen nagy vigasz az, 
hogy mindennek a mozgatórugója 
Isten. Az erőtlenség arra jó, hogy Is-
ten tegyen erőssé az Ő szilárd sze-
retetével bennünket. Ez azt jelen-
ti, hogy amikor benne vagyunk a 
próbatételekben, és kérdőre von-
juk vagy vonnánk Istent, Ő min-
dig erőt ad, és ad egy újabb próbát, 
hogy megérezzük azt, hogy meny-
nyire szeret bennünket.

Velem is ez történt. Nagyon szere-
tem az édesanyámat, de elég messze 
van tőlem. Most beteg, és úgy néz 
ki, hogy műtétre kerül a sor. Sokat 
gondolkodtam, hogy miért van ez. 
De aztán rájöttem, hogy tényleg 
szeret Isten, mert még a mai napon 
is beszéltünk mobilon, és tegnap 
is, meg tegnap előtt is. Attól fél-
tem, hogy nagyon el lesz keseredve, 
de ehelyett még ő mondta nekem, 
hogy ne keseredjek el, hanem men-
jek inkább Istentiszteletekre és te-
gyek bizonyságot arról, hogy meny-
nyire szeret az Isten.

Jót tett nekem ez a szigorú és ha-
tározott nevelés, mert az Ige is és az 
élet is arra tanít, hogy ha minden 
körülmények között Istenre nézek, 
és ha az erőtlenségben is Isten sze-
retetét látom, akkor még jobban 
rádöbbenek arra, hogy Isten nél-
kül mennyire semmik vagyunk, és 
hogy mennyire szeret bennünket 
az Isten embertársainkon keresztül. 
Akkor is látjuk ezt, amikor Bálint 
vagy más hívő testvérek bejönnek 
közénk a szociális otthonba az Igé-

vel vagy más módon szolgálni.
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Az én életemben az egyik legfon-

tosabb szolgálat a Biblia órák meg-
tartása, az Istentiszteletre való já-
rás, mert az Ige tesz erőssé és szi-
lárddá. Ezt átélem nap mint nap. A 
múltkor például még csak 4,5 mé-
tert tudtam menni a hónaljman-
kós járókerettel, most pedig már 
8,5 méternél tartok. Tudom testvé-
rek, hogy ezt sem a magam erejéből 
van, hanem Isten ereje által jöttek 
mozgásba az úgynevezett béna iz-
mok, amik csak az orvos szerint bé-
nák, de Isten nem ezt látja. Tudom, 

hogy Isten, ha az Ő tervében benne 
van, akkor meggyógyít. Ebben se-
gít az a szolgálat is, amikor Bálint 
eljön közénk, mert ilyenkor imád-
kozhatunk közösen is. Az ima nagy 
erő, de segít a kézrátétel is. Köszö-
nöm nektek testvérek, hogy ide tet-
tétek közénk Bálintot, hogy szol-
gáljon közöttünk, és hogy egymás 
hite erejével és Isten erejével épül-
hessünk! Ámen.

Zsuzsó

Ifjúsági munka
2007 őszén valamikor kaptam 

egy erőteljes érintést, impulzust Is-
tentől arra, hogy részt vegyek én is 
a Tifi munkában. Úgy kezdődött az 
egész, hogy voltak közös hálózati 
alkalmak a Porcelán utcában, még 
házasság előtt álló, de 13 év fölöt-
ti fiatalok számára. Ezekre jártunk 
kb. 2 havonta az akkori ifivel (Ani-
ta, Hajni, Mariann, Dávid, Vik-
tor). De néhány alkalom után ki-
derült az, hogy mi már egy kicsit 
„öregek” vagyunk ehhez a korosz-
tályhoz. Így pár alkalom után Ani-
tával, és Hajnival beálltunk a szer-
vezésbe, és a szolgálatba. Ekkor az 
volt bennem, hogy mivel nálunk fi-
atalabb fiúk, lányok voltak itt, itt a 
helye a gödöllői fiataloknak is. Így a 
következő alkalomra a mostani Tifi 
is eljött, és ezután már minden al-
kalomra elhoztuk őket. A szolgála-
tom akkor abból állt, hogy segítet-
tem a fiataloknak eljutni a Porcelán 
utcába, valamint ott az alkalmakon 
kisebb szolgálatokat vállaltam. Tör-
tént egyszer 2007 őszén, hogy 

kint túráztam az erdőben egyedül, 
és egy erős érzés kerített hatalmába: 
arra indított Isten, hogy erőtelje-
sen elkezdjek közbenjárni a gödöl-
lői tinikért. Akkor ott történt vala-
mi különleges a szívemben. Egész 
egyszerűen adott az Úr egy nagy-
szerű kijelentést, hogy szolgálnom 
kell feléjük, és hogy Ő maga fog 
felkészíteni erre a szolgálatra (egy-
részt az Igéből, másrészt különbö-
ző helyzetekben sokszor előfordult 
már hogy a Szent Szellem kijelenti 
mit, és hogyan csináljak, harmad-
részt pedig embereken keresztül). 
Isten egymás után hozta föl a tini-
ket a szívemben, és adott egy ha-
talmas szeretetet mindegyikük felé, 
amit azóta is csak folyamatosan nö-
vel. Ez egy csodálatos dolog, amit 
kérek is az Úrtól nap mint nap, és 
hálás vagyok neki, ugyanis azért 
van erre nagy szükség, mert e nél-
kül a szeretet nélkül nem lehetne 
a szolgálatot hosszú távon végezni. 
Hiszen nem mindig könnyű a ti-

nédzserekkel… Tehát Isten be-
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leplántálta a szívembe ezt a szolgá-
latot, és én örömmel fogadtam ezt. 
Nagy tűzzel át is adtam a pásztor-
nak azt, amit kaptam az Úrtól, aki 
szintén örült a dolognak, és támo-
gatott az elindulásban. Visszaté-
rek a közös tini alkalmakra. Itt úgy 
alakult, hogy Hajnival együtt szol-
gálhattunk több ízben is, így kide-
rült számomra, hogy a szolgálat-
ban pontosan kiegészítjük egymást. 
Amiben én kevésbé vagyok jó, ab-
ban Hajni nagyon erős, és ugyan-
ez fordítva is igaz. Ezt látva, neki is 
elújságoltam ezt az elhívást, és el-
mondtam neki, hogy imádkozza 
át ezt a témát, de én nagyon örül-
nék annak, ha a segítségemre len-
ne a vezetésben. Ő néhány hét 
múlva igen mondott, így lényegé-
ben semmi akadálya nem volt an-
nak, hogy elkezdődjön a szolgálat. 
Fontos tudni, hogy ez  a csapat már 
évek óta együtt volt a bibliakörön, 
amit Babarczi Joci, és Edit vezetett. 
Ők sok energiát fektettek ezekbe a 
fiatalokba, és nagyszerű szolgálatot 
végeztek, hűségesen, éveken keresz-
tül a gyerekmunkába. Mi egy rész-
ről már abba az aratásba álltunk 
bele, amit ők vetettek a fiatalok-

ba. Másrészről pedig tovább vetünk 
mi is. 2008-ban még egy-egy kö-
zös tini alkalom között, ami ugye-
bár 2-3 havonta volt, tartottunk 
egy alkalmat csak a gödöllői tinik-
nek, akiknek már mi voltunk a ve-
zetőjük, Hajnival, de mindig jelen 
volt vagy Edit, vagy Joci, és mindig 
átbeszéltük mit csináltunk jól, mit 
kevésbé jól, mire figyeljünk jobban, 
és mi az amit teljesen rosszul köze-
lítettünk meg. Tehát ők segítettek, 
tanítottak, neveltek bele minket 
a vezetésbe. Így voltunk tekintély 
alatt, és így tanultunk bele a szolgá-
latba, a fegyelmezésbe, alkalomve-
zetésbe, tanításba, és minden olyan 
dologba, ami ezzel járt. Tehát ez a 
két ember nagyon sokat segített ne-
künk az elindulásban, és ezért na-
gyon hálásak vagyunk nekik! Ki 
kell még emelnem, hogy Hajni-
val sikeresen elvégeztük az Omega  
gyermek- és tini munkás képzőjét, 
ahol értékes tapasztalatokkal gazda-
godtunk. 2008 őszétől már kétheti 
rendszerességgel találkoztunk a fi-
atalokkal, 2009-től pedig már he-
tente. Azóta is így van ez. Néhány 

hónap után Jociék átadták telje-
sen a szolgálatot, és azóta Haj-

nival ketten vezetjük a tini csopor-
tot, ami jelenleg velünk együtt 11 
főt számlál. Sokat érek, és tanulok a 
szolgálat meg a fiatalok által, és a fi-
ataloktól, plusz rájöttem arra, hogy 
rengeteget kellett, és kell változ-
nom, formálódnom folyamatosan 
ahhoz, hogy jól menjen az egész. Az 
is nyilvánvaló lett számomra, hogy 
Isten nélkül nemhogy nem érde-
mes, de nem is lehet szolgálni. Ha 
akarsz dinamikusan fejlődni a szel-
lemi életedben, és növekedni az Úr-
ban, akkor ajánlom neked azt, hogy 
kérj az Úrtól elhívást, szolgálatot, és 
állj bele mielőbb. Garantálom ne-
ked, hogy épülni fogsz belőle!!!

Egy átlagos tini alkalmon van di-
csőítés, bizonyságtétel (végigkér-
dezünk mindenkit, hogy kivel mi 
történt, majd elmeséljük egymás-
nak), van egy kis tanítás, máskor 
közös bibliatanulmányozás, ezután 
az aktuális igét átimádkozzuk, és 
közbenjárunk azért akiért, amiért 
kell. Természetesen játszunk is va-
lamit minden alkalmon. Dicsőség 
az Úrnak hogy minden tini a cso-
portban megtért, bemerítkezett, 
és majdnem mindenki kapott 
Szent Szellem keresztséget is. 

Két fontos célját emelném ki a szol-
gálatunknak: az első az, hogy segít-
sünk a fiataloknak kibontakozni, 
hogy megtalálják önmagukat, hogy 
miben jók, miben erősek, és hogy 
mi az elhívásuk. A másik pedig az, 
hogy az evangelizációt, mint misz-
sziós parancsot, mint egy magot el-
ültessük a szívükbe, és ezt gyakor-
lati módon ki is bontsuk azáltal, 
hogy együtt menjünk ki a világba, 
és hozzuk be a korosztályukhoz tar-
tozókat Isten mennyei királyságá-
ba. Dicsőség az Úrnak hogy a pász-
torunknak olyan szíve van, mint 
Istennek, és így nem felekezetek-
ben, vagy gyülekezetekben gondol-
kozik, hanem királyságban. Ezál-
tal a gyülink összejár Gödöllőn kü-
lönböző felekezetekkel, gyülekeze-
tekkel imádkozni Gödöllő szelle-
mi fejlődéséért, megtéréséért. Épít-
jük egymással a kapcsolatot, nem 
lenézve, hanem emelve a másikat. 
Ezt a látást átvettük mi is, és fon-
tosnak tartjuk a feleségemmel. El-
kezdtünk szervezni a gödöllői fiata-
loknak közös alkalmakat a baptis-
ta, és agapés tini vezetőkkel együtt. 

Eddig két alkalom volt, amik 
nagyon jól sültek el. 3 havonta 
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tartunk ilyen összejövetelt, és sze-
retnénk itt Gödöllőn minél több fi-
atalt elérni az evangéliummal. Isten 
nagyszerű, csodálatos dolgokat ké-
szít az Ő népe számára ebben a kor-
osztályban is! Kaptam egy próféci-
át, miszerint Isten fiakat, és lányo-
kat ad „nekünk” a világból, tehát 
lesznek és vannak megtérők a mi 
gyülinkben is. Én azt tartom fon-
tosnak, hogy ha egy fiatal megtér, 
minél előbb tudjon beépülni az egy-
házba, és jó kapcsolatai legyenek a 
többi fiatallal. Tehát biztosítjuk szá-
munkra a beilleszkedés folyamatát, 
hogy gördülékeny legyen, és mi-

előbb érezzék „befogadva” magu-
kat. Erre nagy hangsúlyt fektetek, 
ezért ezekkel a fiatalokkal általában 
külön is találkozok, beszélgetünk, 
imádkozunk. Hajnival sok progra-
mot szervezünk (sport, kirándulá-
sok). Isten hatalmasan megáldja a 
szolgálatunkat, és nagyon örülök, 
hogy a feleségemmel lehetek együtt 
ebben a munkában. Az Úré a dicső-
ség minden jóért, mert minden jó 
onnan felülről származik. Kérlek, 
imádkozz értünk, a tinikért, a szol-
gálatért, és újabb megtérőkért!!!

Pál András

Újíts meg, és használj!
Napjaim naponta telnek, 
Minden reggel felébredek. 

Ne hagyd, hogy ugyanaz legyek, 
Kapjak mindig újat Tőled! 

Folyamatosan újíts meg, 
Serkentsd fel szikra hitemet, 
Nyisd meg látásra szememet, 
Hangold szívedre szívemet! 

Örüljek, aminek örülsz, 
Sírjak, ha szemedre könny ül! 
Könyörüljek, akin könyörülsz! 

Ne kövezzek, gyűlöljem a bűnt!

Neved hívjam segítségül, 
Ha ellenség tőrt köszörül! 

Te vagy az, Ki akkor is hű, 
Ha minden remény tovatűnt! 

Mert Te Atyám vagy, s én fiad, 
Tenni vágyom, amit mondasz: 

Hírt vinni a tékozlóknak, 
Hogy hívod őket házadba. 

Használj, Uram, szent tervedben! 
Amit meggyújtottál bennem, 

Véka alá el nem rejtem, 
Hanem megyek, és hirdetem! 

Ellenem az egész világ, 
De bennem nem tehetnek kárt! 

Éneklem az Élet dalát, 
Amíg a szívem meg nem áll!

Verbényi Zoltán
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Gyülekezet/alapítvány ?!
Kedves Testvéreim!

   Néhány mondatban szüksé-
gesnek látom összefoglalni gyüle-
kezetünk alapítványának, a Meg-
újult Nemzedékért Alapítvány-
nak /MNA/ működési elvét és 
gyakorlatát,hogy midenki tisztán 
láthasson.

Ott kell kezdjem,hogy:
-a Krisztus Teste, az Eklézsia azért 

van a Földön, hogy Isten Tervét 
megvalósítsa, akaratát véghez vi-
gye a Fej=Jézus Krisztus vezetésével 
a Szent Szellem által. Ez, mint tud-
juk többféle módon valósul meg, 
de egyik nagyon fontos része a szel-
lemi kormányzás, melyhez szelle-
mi tekintélyt, kenetet, bölcsességet, 
szeretetet, látást és vezetést kaptunk 
Istentől, amely csak akkor marad 
meg - sőt erősödik - ha engedelme-
sek, hűségesek és állhatatosak va-
gyunk.

A Szeretet Lángja Gyülekezet a 
Gödöllői Eklézsia egyik tagja egy 
olyan rábízott küldetéssel, melynek 
megvalósítása közben szüksé-

gessé vált a megszokott keretekből 
való kilépés - ez az MNA. 

Az Isteni elhívás és az elvégzett 
munka által van közösségünk ab-
ban a pozícióban, hogy a gödöllői 
régióban lehetőségünk adódik kap-
csolatainkat kihasználva egyre kéz-
zelfoghatóbb módon részt venni a 
térségben működő civil és nem ci-
vil szervezetek működésének össze-
hangolásában. E kapcsolatok egy 
része nem jöhetett volna létre csu-
pán csak gyülekezeti mivoltunknál 
fogva, ezért bizonyult hasznosnak 
alapítványi arcunk.

Mit is jelent ez?
1. Jól működő kapcsolatrendsze-

rünk van az önkormányzat népjó-
léti osztályával (annak vezetőjével, 
ill. a polgármesterrel, stb), a család-
segítő és gyermekvédelmi szolgálat-
tal, a Máltai Szeretetszolgálattal, va-
lamint a városban működő keresz-
tyén gyülekezetek és civil szerveze-
tek jelentős részével.

2. Folyamatosan figyelemmel kö-
vetjük a régióban történő változá-

sokat, terveket, kezdeményezé-

seket, és igyekszünk mi magunk 
is kezdeményezni olyan dolgokat, 
melyek egyre inkább tudatosan Is-
ten Országának épülését mozdítják 
elő, hogy minél több ember ismerje 
meg a kegyelem Urát, a gondviselő 
Istent, az Igazságot, mely szabaddá 
tesz, és az Életre vezető Utat.

Mi kell ehhez?
1. Mindemképp kell a jelenlé-

tünk, hogy megismerjenek minket, 
valamint hitelesnek kell bizonyul-
nunk a mindennapokban (ezért ve-
szünk részt a tényleges megjelenése-
ken kívül pl. közös képzéseken, tré-
ningeken és beszámolókon a Gö-
döllői Civil Kerekasztal /GdCK/ 
tagjaival).

2. Továbbá szükségünk van 
anyagi forrásokra, melyek na-

gyobb része egyenlőre a gyülekeze-
ten keresztül érkező adományok, 
de keressük a más szervezetekkel 
való együttműködés lehetőségét, és 
a pályázatok útján elérhető pénze-
ket is

Valamint egyre nagyobb szük-
ségünk van az emberi erőforrásra 

is, amint Isten 
egyre tágasabb 
területekre ve-
zeti a gyüleke-
zetet,  

Hogyan tesz-
szük ezt?

1. Az imacso-
port, és a veze-
tőség rendsze-
resen imádko-

zik látásért, és a megvalósuláshoz 
szükséges forrásokért, a régióban 
lévő szervezetekért, cégekért, gyü-
lekezetekért és azért, hogy a mi ré-
szünket megtegyük!

2. Ott vagyunk a civil szerveze-
tek képzésein, alkalmain (GdCK és 
NIOK rendezvények)

3. Működő kapcsolatunk van 
azokkal a szolgálatokkal, akik 

igénylik a segítségünket (Mál-
tai Szeretet Szolgálat - filmklub, 
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ruhaosztás, Forrás - lelkigondozás, 
ügyintézések, valamint közvetlen 
segítségnyújtás rászorulók kisebb 
házjavítási munkáiban, Élelmiszer-
bank - gyűjtés és elosztás, iskolában 
nevelő vagy megelőző célzatú elő-
adások, (pl. báb-misszió).

4. Városi rendezvényeken való 
részvétel (pl. Sörfesztiválon a ci-
vil utcában könyvárusítás, bábo-
zás, Meghallgat-Lak sátor, Házas 
kurzus-stand, a Családok Hónap-
ja rendezvénysorozaton ott vol-
tunk a megnyitón báb-műsorral 
anyák napján a Polgármesteri Hi-
vatal előtt, tartottunk előadást a 
bibliai kapcsolat- és családmodell-
ről a Városi Könyvtárban, és a gyer-
meknapon szintén bábozott a csa-
pat, és volt kézműves sátor is a Kas-
tély-parkban.

4. Folyamatos a felekezetközi ima 
(baptista, adventista, evangéliumi 
és református testvérekkel).

5. Megy az utcamisszió.
6. Voltunk kint zenés és bábos 

evangélizáción.
Mindeközben tanulunk, és fo-

lyamatosan keressük az Úr útját. 
Tárgyalásokat tartunk nagyobb 
nemzetközi és hazai szerveze-

tekkel hosszabb távú projektekre is.
Úgy gondolom, hogy habár a tel-

jesség igénye nélkül volt az előb-
bi felsorolás, talán ez is megmutat-
ja, hogy tulajdonképpen nem más 
az alapítványi mozgásunk, mint 
a gyülekezet eddigi tevékenysége, 
csak kicsit szélesítettünk a frontvo-
nalon. És visszautalok egy pillanat-
ra a kormányzás kérdésére: ahol ott 
vagyunk, arra látunk rá igazán, és 
ha felelősséggel figyelünk mindkét 
irányba, láthatjuk a tennivalókat 
- és itt is megvalósulhat a „legyen 
meg a te akaratod, amint a Menny-
ben, úgy a földön is.” 

   Legaktuálisabb most az árvíz-
károsultak javára indított civil kez-
deményezés, melyben szintén részt 
vállalunk - ki kell használnunk 
azt az Istentől jövő pluszt, mely-
nek híjával vannak a normál szer-
vezetek... Nemegyszer tapasztaltuk, 
hogy már-már kialudna egy jó kez-
deményezés lángja, mikor a bátorí-
tás ajándéka/szolgálata által segíte-
ni tudunk.

   Azt hiszem, már érthető miért 
látjuk úgy, hogy kell az alapítvány: 

ugyanaz a lényeg más megjele-
nési formában - olyanban, mely-

ben hézagmentesen illeszkedik ebbe 
a társadalmi és gazdasági rendszer-
be és ki tudja használni - terveink 
szerint egyre inkább- a felkínált le-
hetőségeket optimálisan felhasznál-
va az emberek javára, kiegészítve a 
gyülekezet alap-lehetőségeivel.

Valamint tudatában vagyunk an-
nak a ténynek, hogy egy alapítvány 
társadalmi megítélése előnyösebb, 
mint egy gyülekezeté - Jézus pedig 
ravaszságra szólít fel...

  Imádkozzatok hát kérlek Mind-
annyian, hogy legyen tiszta látá-
sunk, bátorságunk, hogy legyünk 
elég bölcsek, és hittel, szeretet-
tel teljesek, és hogy amikor jönnek 
olyan lehetőségek, melyekben va-
lóban csak egy gyülekezet-hátterű 
alapítvány tud cselekedni hatéko-
nyan, helytálljunk!

Kérlek azért is, hogy kérdezzétek 
meg az Urat, nem ti vagytok-e a kö-
vetkező hadba szólítottak, hogy le-
gyen elég bevethető harcosunk! 

Az anyagiakat tekintve pedig to-
vábbra is szeretnélek buzdítani Ti-
teket, hogy figyeljetek az Úrra, mi-
ként adjatok, hiszen az elosztás a 
különböző feladatokra az Ő ke-
zében van és bár van átfedés a 

két költségvetés között a tisztán-
látás miatt nekünk is jobb, ha lát-
juk, mely szolgálatokat támogatjá-
tok közvetlenül (pl a báb támogatá-
sára folyamatosan szükség van)

Ezúton is köszönetet mondok 
minden eddigi és a jövőben megva-
lósuló támogatásotokért!  

Legyetek áldottak!
Szeretettel:

Rottmayer Barnabás
                  MNA elnök
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1.  Illessz össze két hárombetűs szórészt úgy, hogy egy madár legyen 
belőle!
    SZA    GAL    IKE    ÁLY     CÁN    FÜZ     
 
2.  Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a nagybetűs?
      SATRAFA
    bogár, szűz, emse, amazon, hárpia    
 
3.  Az üres helyekre írd be az alábbi betűket úgy, hogy két olyan szót 
kapj, amelyek  ugyanazt jelentik, mint a  fölöttük álló szavak
              AAACKMNNOPRSTÚ
 
     elöljáró                            tartószerkezet
 
    - - R A - - - - - -        - R - A - - - -    
 
4.  Írj egy olyan szót a zárójelbe, amelyik ugyanazt jelenti, mint 
a  zárójelen kívüliek! 
      halféle ( . . . . . ) nehéz     
 
5.  Fejtsd meg az anagrammát!
      VÉR FOKÚ SZÓ    
 
6.  Melyik négybetűs szót tegyük a zárójelbe, hogy három új szót 
kapjunk?
                                 JOBB
          (. . . .)            KÖTÉS    
                                TERV

7.  Melyik két szó ellentétes jelentésű?
 korrupció,  jóvátétel, elidegenítés, feddhetetlenség, eltulajdonítás
 
      
8.  Melyik szám hiányzik a jobb alsó sarokból?
      2     4    6    10
      5     1    6     7 
      7     5   12   17
     12    6   18    ?
 

Az előző szám megfejtései:

1.  TŰZSZERÉSZ
2. KÁRMIN ; CINÓBER ;  AMBRÓZIA ;  SKARLÁT ; TÜRKIZ
3. NYÚLÁS ; NYÚLCIPŐ; DISZNÓÓL ; DISZNÓSAJT VAGY 
KECSKEÓL ; KECSKESAJT
4. SZŰKÖS
5. FEL-  AZ EGYETLEN IGEKÖTŐ
6. TÁBLA
7. 30 ÉS HÁROMNYOLCAD   , MINDIG    -1 ÉS FÉLLEL KELL  
SZOROZNI
8. JELZŐ
9. CSALIT
10. GYALOG
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kvíz értékelés
Az előző számbasn található kvíz 

kitöltésével megtudhatod, melyik ve-
zetőnkre hasonlítasz leginkább.

Amennyiben az a) válaszokból ka-
rikáztál be a legtöbbet, az eredmé-
nyed: Szabó Sándor.

Verbális képességeid mindenkit 
felülmúlnak. Nem okoz problémát 
számodra új emberek megismeré-
se, hiszen közvetlen és nyitott vagy 
az ismeretlenek felé. Ismerőseiddel 
legszívesebben személyesen beszél-
getsz, de a távolság sem jelenthet 
problémát, hiszen a telefont éppen 
ezért találták fel! A szabadidő fogal-
mát nem is ismered, hiszen szolgá-
lataid teljesen lefoglalnak. Olyan 
keresztény vagy, aki Krisztusban va-
lódi szabadságot talált. Az istentisz-
teletekre mindig elsőként érkezel és 
a legvalószínűbb, hogy te leszel az 
utolsó is, aki elmegy.

Amennyiben a b) válaszokból kari-
káztál be a legtöbbet, az eredményed: 
Lucza Árpád

Tiszteletet parancsoló külsőd mö-
gött egy igen humoros ember 

húzódik meg.  Nem engeded, hogy 
az információstechnológiai forra-
dalom maga alá gyűrjön, hanem lé-
pést tartasz a korral. Mindent meg-
teszel, hogy időben oda érj, ahová 
kell, habár vannak olyan külső té-
nyezők, melyek ebben olykor meg-
akadályoznak.  A Bibliának nem 
csak az újszövetségi részét ismered 
mélybemenően, hanem az ószövet-
ség történeteit is betéve tudod.

Amennyiben a c) válaszokból kari-
káztál be a legtöbbet, az eredményed: 
Kovács Kálmán

Ugyan gondolkozásod felettébb 
racionális egy keresztényéhez ké-
pest, ez nem okoz gondot Istennel 
ápolt kapcsolatodban.  Számítás-
technikai ismereteid messze felül-
múlják a többiekét. Mondandód-
ba sose fűzöl felesleges informáci-
ót, hanem a megszabott keretekhez 
alkalmazkodva kitöltöd a rendelke-
zésre álló időt.  Barátságos ember 
vagy és lelkesen részt veszel bármi-
lyen programon, amit a gyülekezet 

szervez. 

Harcra fel! 
Térden állunk, és Hozzád kiáltunk: 
Jöjj el, Urunk! Emésztő tűz, várunk! 

És nem nyugszunk, míg nem lángolunk! 
Téged várunk! Te vagy hős Királyunk! 

Élő, ható szavad várjuk fentről! 
Szívünkbe add, s szóljuk háztetőkről! 

Mi nem futunk el a Sátán elől, 
Hanem harcolunk, míg trónja ledől! 

Gyerünk hát! Harcra fel, Isten népe! 
Fogd dárdád, mint Józsué tette! 
Büszke már Aj város hadvezére, 
Pedig hát nincsen semmi esélye! 

Felállt végre! Benned bízik e szent sereg! 
Isten népe harcol, Sátán, ellened! 

Nem tehetsz semmit, Jézus legyőzőtt téged! 
MI kihirdetjük a győzelmet feletted! 

Isten népe, harcra fel, mert győzni kell! 
Hányan vannak ellenünk, nem érdekel! 

Értünk harcol Istenünk! Félnünk nem kéne! 
Angyalsereg mögöttünk! Induljunk előre! 

„Minden napon veletek vagyok! 
Az országot kezetekbe adom! 

Csak fogjatok össze e szent napon! 
Bízzatok bennem! Ígéretem betartom!”

                                        Verbényi Zoltán



An oikos was 
the basic unit of 
society in most 
Greek city-states, 
and included the 
head of the oikos 
usually the oldest 
male), his extend-
ed family (wife 
and children
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