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Köszönöm a meghívásotokat a gyülekezet megalakulásának 10. évforduló-
jára. Szerettem volna elmenni, de már hónapokkal ezelőtt lekötött szolgála-
tom van erre az időpontra. 

Ezért így levél által szeretném kifejezni jómagam és az apostoli csapat sze-
retetét és üdvözletét felétek. Nagyra értékeljük a gyülekezet és az alapítvány 
szolgálatát Gödöllő városában és környékén. Látszik Isten áldása és a növeke-
dés az életeteken, hogy mennyei látás alapján benne vagytok a küldetésben. 

Ehhez kívánunk sok erőt, a menny további támogatását! Végezzétek jóked-
vűen, örömmel ezt a küldetést, hogy mire visszajön az Úr, ebben a szolgálat-
ban találjon benneteket.

Becsüljük az Omega Hálózat közös rendezvényein való aktív, tevőleges 
részvételeteket, a közös teher-hordozáshoz való példamutató hozzáállásoto-
kat is. 

Ezzel jó példát adtok a többi gyülekezet számára.

2 Thess. 1,3-4
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a 

miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyája-
tokban bővölködik az egymáshoz való szeretet; Annyira, hogy mi magunk dicsek-
szünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti 
üldöztetéstek és szorongattatástok között, a melyeket szenvedtek

Még egyszer gratulálunk és sok sikert, Isten áldását kívánjuk a folytatáshoz!
Az apostoli csapat nevében:

Süveges Imre

Kedves Szeretet Lángja Gyülekezet!

Szeretet Lángja Gyülekezet akkor 
és most

„Egy Isten akaratából létrejött 
gyülekezet, amit Isten több évvel a 
gyülekezet létrejötte előtt prófétai 
szóval kijelentett.” Így fogalmazott 
Szabó Sándor pásztorunk a Szere-
tet Lángja Gyülekezetről 2004-ben 
Kovács Kálmánnak adott interjú-
jában. Bizony, gyülekezetünk nem 
emberi okoskodásokon, vagy 
erőfeszítéseken, hanem 
Isten kijelentésén 
alapszik,melyet 
egy péceli 
ifi csoport-
nak jelentett 
ki amint átutaz- tak Gö-
döllőn 1991 au- gusztusában. 
Ez a kijelentés egy Isten által elve-
tett mag volt,mely előbb láthatat-
lanul azután már emberi szemmel 
is látható módon növekedésnek in-
dult.  Ha a gyülekezet szemmel is 
látható történetét akarjuk át-
tekinteni, egészen 1995-ig kell 

visszanyúlnunk. Ekkor alakult meg 
ugyanis az a bibliatanulmányo-
zó csoport, melynek vezetője Sza-
bó Sándor volt, s melyből felnöve-
kedve, Isten kiformálta azt a gyüle-
kezetet, amelyet ma ismerünk. Az 
első fordulat 2000-ben következett 
be, amikor a péceli Kármel gyüle-
kezet támo- gatásával meg-
r e n - dezésre került 

a Menny ka-
puja, pokol 

lángjai című 
színdarab itt, Gö-

döllőn. Ezt követte ok-
tóber 29-én az első istentisz-

teleti alkalom. Három évre rá pe-
dig, 2003 március 29-én, az ala-
pító istentiszteleten nyilvánvalóvá 
lett mind az emberek, mind a szel-
lemvilág előtt, hogy Gödöllőn egy 
új, önálló gyülekezet kezdte el mű-
ködését. Arról, hogy a pásztorunk 
2004-ben milyennek látta a gyü-
lekezetet, és a jövőt így nyilatko-

zott: „Sokan a gyülekezet taglét-
számának a növekedéséből sze-

Szeretet Lángja Gyülekezet 
akkor és most
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retik lemérni, hogy mennyire si-
keres, vagy jó egy közösség. A leg-
fontosabb azonban Isten jelenléte, 
amivel keresztülvezetett bennün-
ket minden nehézségen, sőt, ami-
vel folyamatosan jó lelkiállapotban 
tartotta a gyülekezetet. Isten állan-
dó jelenléte az istentiszteleti alkal-
makon bátorít minket, erőt ad a 
folyamatos evangelizációhoz, amit 
a gyülekezet a létszámához viszo-
nyítva messze erején felül végez. Is-
ten adott mindehhez erőt.” Az im-
már sokadszorra emlegetett interjú-
ban, (amit bárki elolvashat a péceli 
Kármel Gyülekezet Tűzszekér című 
újságának 2004. 4. számában vagy 
az OIKOSZ első számában), Sán-
dor arról is beszélt, hogy milyen 
tervei vannak, hogyan látja a gyü-
lekezet a következő 5-10 évben. 
„Megpróbálok a realitások talaján 
maradni.(nem érzelmi túlfűtött-
ségtől hajtva megvalósíthatatlan ál-
mokat kergetni) Megtanultam Is-
ten időzítéseit. Ebből kiindulva, és 
az elmúlt próféciákra támaszkod-
va azt várom, hogy a gyülekezet lét-
száma erőteljes növekedésnek in-
duljon. Ehhez előbb, még a fel-
készítés idejében levő szolgálók 

lesznek szükségesek, akik részben 
itt tértek meg, és akik öt éven belül 
szolgálatba fognak állni. (ez ponto-
san öt év múlva 2009 márciusában 
a presbiteri felkenetéssel tetőzve va-
lósult meg) Benne van a szívem-
ben, hogy tíz év múlva (2014-re) 
legalább egy gödöllői gyülekezet, 
vagy ha Isten akaratában Gödöllő 
helyett a környező települések kap-
nak hangsúlyt, akkor a környező 
településeken egy, vagy ha lehetsé-
ges két gyülekezet plántálására lesz 
mód. A másik dolog egy gyüleke-
zeti ház, aminek az igénye egy test-
véri órán hangzott el.  Elsősorban 
nem megagyülekezetben, hanem új 
gyülekezetek plántálásában gondol-
kozunk. A gyülekezet missziós lel-
külete hatással lesz egész Gödöllőre. 
Az Istentől kapott tüzünk átterjed a 
baptista és az evangéliumi gyüleke-
zetekre. Olyan Gödöllőt szeretnék 
látni tíz év múlva, ahol az emberek 
sokkal könnyebben adják át az éle-
tüket Jézusnak, mert krisztusi életet 
bemutató példákat látnak maguk 
előtt tömegével.” 2004-ben Sán-
dor még arról nyilatkozott, hogy 

a dicsőítés terén még hiány volt 
odaszánt szolgálattevőkben, s 

azért imádkoztak és böjtöltek, hogy 
ez a terület is rendben legyen a gyü-
lekezet életében.  

Most pedig lássuk, hogyan vála-
szolta meg Isten a gyülekezet imáit, 
és hogyan vezette a gödöllői gyüle-
kezet életét az elmúlt 10 évben. 

Jelenleg a gyülekezeti 
anyakönyben 76 név található a ta-
gok listáján. Ez a szám természete-
sen elég plasztikus és nehezen beha-
tárolható. A gyülekezet anyaköny-

vébe azok a gyülekezeti tagok ke-
rülnek be, akik bemerítkeztek és 
az emberek és Isten előtt kinyilvá-
nították az akaratukat abban, hogy 
a Szeretet Lángja Gyülekezethez kí-
vánnak tartozni. Ezek közül az em-
berek közül viszont sokan már más 
gyülekezetbe járnak saját elhatáro-
zásukból. Minden esetben az el-
válás a gyülekezettől békesség-

ben történt, és szeretetteljes kapcso-
lat áll fenn a volt és jelenlegi gyüle-
kezeti tagok között. A másik oldal-
ról viszont vannak olyan látogatói 
gyülekezetünknek, akik ugyan még 
nem gyülekezeti tagok, de hétről 
hétre részt vesznek az istentisztele-
ti alkalmakon és a hét közben zaj-
ló házicsoportokon. Annak ellené-
re, hogy hivatalosan nem tagjai a 
gyülekezetnek, ugyanolyan szere-
tetben részesülnek, mint minden 

más testvérünk. A gyülekezet az el-
múlt években nem csak az új meg-
térők által gyarapodott. Gyüleke-
zetünknek nem egy házaspár lett a 
tagja elmúlt 10 évben, s ezeknek a 
házaspárok Istentől kapott ajándé-
kai máris ott gügyögnek és szalad-
gálnak a padsorok között. 

A gödöllői Szeretet Lángja 
Gyülekezet csak nevében gödöl-
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lői. Hétről hétre több mint 7 tele-
pülésről jönnek az emberek, hogy 
részt vegyenek az istentiszteleti al-
kalmakon. Ezek között szerepel: 
Kerepes, Kistarcsa, Szilasliget, Mo-
gyoród, Isaszeg, Veresegyháza, Bu-
dapest és természetesen Gödöl-
lő. Házicsoportos alkalmak pedig 
Kistarcsán, Isaszegen, és Gödöllőn 
működnek, így mindenki megtalál-
ja a hozzá legközelebb eső csopor-
tot, ahová ellátogathat hét közben. 

Szabó Sándor látása a gyülekezet-
plántálással kapcsolatban nem volt 
teljesen pontos. Az időszakra, és a 
plántálások helyszíneire való tekin-
tettel sem.  Ugyanis már az első 5 
évben két gyülekezet plántálásában 
működött közre a Szeretet Lángja 
gyülekezet, de nem a környező tele-
pülések egyikén. Isten tervében más 
volt, ám a gyülekezet ehhez is teljes 
szívvel adta magát. Pécs és Kolozs-
vár lett az a helyszín, ahová Isten 
kiküldött embereket a gyülekezet-
ből, hogy újabb gyülekezetek elin-
dulását segítsék. Kolozsváron Lucza 
Árpád, Pécsett pedig Szabó Sándor 
segítette, illetve jelenleg is segíti az 
újonnan elindult gyülekezetek 
működését. Hála Istennek, az-

óta ez a két gyülekezet is csatlako-
zott az Omega Hálózathoz, így, ha 
a távolság miatt nem is olyan sű-
rűn, de időről időre találkozhatunk 
messzire lakó testvéreinkkel a kö-
zös alkalmakon. A gyülekezet veze-
tősége fontosnak találja az újonnan 
plántált gyülekezetek kapcsolatá-
nak ápolását a gödöllői gyülekezet-
tel, ezért került sor már a múltban 
is közös piknik mindkét plántálás-
sal, valamint többször adódott al-
kalom arra, hogy idegen honba re-
kedt magyar testvéreinket vendégül 
lássuk otthonainkban, s így angya-
lokat vendégelhettünk meg. (Sze-
mélyes tapasztalatom, hogy meny-
nyire jó kapcsolatok tudnak kiala-
kulni akár egy este alatt is azokkal, 
akiket vendégül látunk – a szerk.) 
Reméljük,hogy 2014-ig (tehát 
2004 októberétől számított tízedik 
évig bezárólag) a környező települé-
sek valamelyikén,esetleg több tele-
pülésen is, Isten akaratából és időzí-
tésével, gyülekezeteket plántálunk!

Leírni is sokáig tartana, hát még 
elolvasni mindazt a szolgálati terü-
letet, amiben a gyülekezet részt vett 

az elmúlt 10 évben. Mégis, fon-
tosnak tartom, hogy legalább, 

még ha a teljesség igénye nélkül 
is, de megemlítsek pár olyan szol-
gálatot, amelyben hűségesen buz-
gólkodott a gyülekezet. Ilyen szol-
gálatok: az utcamisszió, fesztivál-
misszió, élelmiszergyűjtés, karácso-
nyi süteményosztás, szociális ott-
honban élők látogatása, családok 
és egyének rehabilitálása, anyagi és 
szellemi segítségnyújtás, közbenjá-
ró imaszolgálat, városi ifjúsági al-
kalmak, filmklub, gyermekszolgá-
lat, gyermeknap, alfa kurzusok, 24 
órás dicsőítés, felekezetközi imaal-
kalmak, lelkigondozás, keresztény 
koncertek szervezése/propagálása, 
bábmisszió, gyülekezeti házak épí-
tése, stb. A 2009-ben indított ala-
pítványunkon keresztül több városi 
programon vehettünk részt és épít-
hettünk kapcsolatokat olyan embe-
rekkel akiket más módon nem ér-
hettünk volna el az örömhírrel.Ne 
mondja senki, hogy ebben a gyü-
lekezetben nem lehet szolgálni, hi-
szen alkalom az van bőven, csak az 
időt és energiát kell rászánnia az 
embernek. 

Ami a dicsőítés szolgálatát ille-
ti, Isten abban is meghallgatta 
a gyülekezet imáit, hiszen olyan 

dicsőítő vezetőt küldött számunk-
ra az ország másik végéből Fekete 
Csaba személyében, aki mind szel-
lemi érettségével, mind zenei gya-
korlatával olyan új lendületet ho-
zott a dicsőítés területén, melyről 
talán álmodni se mert a vezetőség.
(de mert, mert erre is volt kijelentés 
Istentől,) Még ha nem is Hillsong 
méretű a dicsőítő csoport, a szívük 
oda van szánva Isten dicsőítésére, s 
így vezetik a gyülekezetet Isten je-
lenlétébe minden vasárnap. Ugyan 
a gyülekezeti ház kérdésére még 
nem jött meg a válasz Istentől, de a 
Krisztus teste emberekből áll, nem 
pedig gyülekezeti házakból, így bár-
hol is jövünk össze Isten imádásá-
ra, a Szent Szellem mindig ott van 
velünk és betölti az Ő templomát 
– melyek mi magunk vagyunk. Az 
elmúlt tíz évben Isten mindig gon-
doskodott egy meleg, zárt helyről, 
ahol összegyülekezhettek a hívők. 
Volt már istentisztelet a gödöllői 
vadászházban, a művelődési köz-
pontban, egy fitneszteremben, je-
lenleg pedig a gödöllői Forrás Csa-
ládsegítő által felajánlott teremben 
találkozunk vasárnapi alkalmain-
kon.  

Ugrósdy Marianna
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A Szeretet Lángja gyülekezet mitől  
plántált gyülekezet,  és miért az 

Omega hálózat tagja?

Lépések az Omega gyülekezet felé c. írásból.Részlet a Tűzszekér ( Kármel Gyülekezet  lapja ) 2004 év számából.

Miért plántálunk gyülekezeteket?
Mert Isten mondta, hogy a Kármel Gyülekezet számára eljött ennek az időszaka.
FÓKUSZ 2010

Az új gyülekezetek plántálásával több embert értünk el az evangéliummal. 
Közelebb visszük a gyülekezetet a tagokhoz!
FÓKUSZ 2010

Miért hálózatban dolgozunk?
Mert hiszünk az ébredésben, a tágas térben ezért új medreket készítünk, várva, 
hogy munkánk eredményeképpen Isten élettel és emberekkel tölti meg azt.
FÓKUSZ 2010

Az Úrtól vettük a gödöllői gyülekezet plántálást, amely az első konkrét 
és sikeres kilépésünk volt e téren. Nagy öröm látni a Szeretet Lángja Gyü-
lekezetet, és annak gyarapodását és fejlődését.

Ennek a felismerésnek az írásbeli eredménye a Fókusz 2010 elnevezésű 
látásban fogalmazódott meg. A Küldetési Nyilatkozatunkban tettük vilá-
gossá, hogy a Szentlélek arra vezet minket, hogy a környezetünkben újabb 
gyülekezeteket plántáljunk.:

A Kármel Gyülekezet plántáló ténykedése révén létrejövő gyülekezeti 
hálózatot tekintjük Omega Gyülekezetnek.

A gyülekezet plántálás sok új embert aktivizál, akik így beállhatnak és felnőhet-
nek a szolgálatra.
FÓKUSZ 2010

Szükség van a közös alkalmakra:

- mert nagyvárosi régióban élünk, s ehhez illeszkedő gyülekezettel érjük  
 el az itten embereket 
- mert a plántálásokkal átrendeződnek a gyülekezeti kapcsolataink és   
 szükség van a találkozásra
- hogy egymás gyülekezeti fejlődését segítsük, nyomonkövessük és   
 támogassuk
FÓKUSZ 2010
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 Gyülekezetünk indulásának 10. évfordulója alkalmából megkeres-
tünk olyan  Testvéreket - a teljesség igénye nélkül – akik többször szolgál-
tak itt velünk a gyülekezet indulásakor, a kezdeti szakaszban, jelenlétükkel 
is erősítve bennünket. Megkértük őket, röviden osszák meg velünk (írják meg 
nekünk) milyen élményeik - tapasztalataik - emlékeik vannak a gödöllői szol-
gálattal kapcsolatban. Fogadjátok szeretettel az ő memoárjaikat.

Memoárok

Szeretettel Köszöntelek Benneteket!
 
Mindig szívesen  és szeretettel gondolunk rátok.
A tiszta szívetekre és az őszinte szeretetetekre és elfogadásotokra, ahogy ben-
nünket fogadtatok.
Szabó pásztor példa előttem, ahogy kitartással és szisztematikus munkával az 
Úrra figyelve a vezetőkkel és szolgálókkal építi a gyülekezetet.
Amikor megfordulok a gyülekezetetekben, jó látni a fejlődést és növekedést.
És azt látom, hogy nagyobb a mi Istenünk mindennél és van értelme a harc-
nak és a küzdelemnek. Isten áldjon benneteket!    

Mundrucz Attila

Az én emlékemben csak szép él. Olyan, mint amikor valaki asszisztál egy 
kisbaba megszületésénél. Hálás vagyok Istennek, hogy habár csak egy ide-
ig, de része lehettem ennek a munkának.
Isten áldjon benneteket!

Üdvözlettel: Gulyás Erhard, Melinda, Bálint, Abigél

A Kármel Gyülekezetnek már voltak korábban gödöllői tapasztalatai, 
de az új kezdeményezés nem a régi folytatásaként indult el. Viszont éve-
ken át a szívünkön volt Gödöllő és rendszeresen imádkoztunk a város-
ért és új gyülekezet elindulásáért. Amikor a Szabó házaspár otthonában 
házicsoport indult el, akkor már meg mertük fogalmazni azt a remény-
teljes tervet, hogy ez a csoport előbb-utóbb gyülekezetté fog érni. Így a 
90-es évek vége felé tudatosan készültünk és készítettük az anyagyüleke-
zetet a majdani plántálásra. Nagyon fontos volt nyilvánosan és többször 
is kimondani azt, hogy gyülekezetet akarunk plántálni Gödöllőn. A ha-
tározott kürtzengés sokakban elindított gondolatokat, terveket és szemé-
lyes érdeklődést. Ha nem lett volna Sanyi és Marika annyira elkötelezett 
a házicsoport szolgálata felé, akkor nem mertünk volna gyüliplántálásra 
gondolni. De bennük égett az elhívás és éveken át „letették az asztalra” a 
bizonyítékokat, melyek kvalifikálták őket a vezetésre. Ismét bebizonyo-
sodott, hogy ha a megfelelő emberek a megfelelő időben a megfelelő he-
lyen vannak, akkor siker koronázza az erőfeszítéseket. A házicsoport növe-
kedett, több ember jött, mint ment; a vezetők pedig több kritikus szaka-
szon átvezették a testvéreket. Amikor a nyilvános istentiszteletek elindul-
tak, akkor minden alkalomra egy-egy péceli házicsoport is csatlakozott a 
gödöllőiekhez (bátorító létszám gyanánt ), így az anyagyülekezetből min-
denki részt vett a plántálásban, nemcsak néhány kijelölt szolgáló. Emiatt 
a péceli testvérek másként imádkoztak, szurkoltak, szerettek és hoztak ál-
dozatot az új gyülekezetért. Hasznos volt a külföldi barátaink bevonása is 
ebbe a szolgálatba, hiszen anyagilag is és az evangélizálásban is komoly ér-
tékekkel segítették az induló munkát. Az első hangtechnikát egy amerikai 
misszió felajánlásából vásároltuk meg. Számomra az egyik legnagyobb él-
ményt az adta, amikor 2-3 fős magyar-amerikai vegyes csapatokban ház-
ról-házra jártunk, hogy az emberekért imádkozzunk az otthonaikban. 
Meglepett a gödöllői emberek nyitottsága és fogadókészsége erre a szolgá-
ló szeretetre. Örülök, hogy részt vehettem ebben is, mert kitágí-
totta a látóhatárt bennem.
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Nagyon örülök a gödöllői gyülekezet létrejöttének, mintaértékűnek tar-

tom a plántálás motivációit, a türelmes-kitartó munkát, a becsületes pász-
torolást, a kibocsátás utáni önállósodás bátorságát, a többi gyülekezet felé 
való nyitottságot és még sorolhatnám azokat az értékeket, amelyek kez-
dettől fogva megvannak a Szeretet Lángja Gyülekezetben.

Az Úr Jézus áldását és örömét kérem rátok és boldog születésnapot kí-
vánok!

Őszinte szeretettel, tisztelettel és barátsággal: 
D.Nagy Tamás

Kedves Gyülekezet !
 
Szeretettel és örömmel gondolunk vissza azokra az időkre, amikor Gödöllőn a 
kezdeti lépeseket tettétek az önállósodás útján.
Meglepő, hogy ez már tíz éves történet.
Azért is szerettünk Hozzátok menni, mert akkoriban még nagyon családias 
volt a kis közösségetek, mint a mi gyerekkori gyülekezetünk. Méltóan a Ne-
vetekhez, szeretetteljes volt a légkör Nálatok.
Kívánjuk, hogy szaporodjatok, gyarapodjatok létszámban és Szellemben egy-
aránt!
 
Testvéri szeretettel és üdvözlettel: 

Mundrucz Géza és Saci

         Beszélgetés Szabóné Mariká-
val gyülekezetünk pásztorának fele-
ségével.
 Nem tudom megállni, hogy  rögtön 
meg ne kérdezzem :                 
 Zavar-e, amikor a pásztor feleségé-
nek azonosítanak?   
 Ezt nehezen dolgoztam fel, és ez 
egyfajta gátat jelentett bennem, 
mert amikor felkentek minket a 
pásztori szolgálatra, automatiku-
san az jött az emberekben: Te vagy 
a pásztor felesége és neked ezt, és 
így kell tenni! Emberi elvárásokkal 
találtam magam szembe, de igyek-
szem megoldani és önmagam lenni. 
 Van-e tekintélyvonzata, felelőssége ?
 Van, mert igenis odafigyelnek arra, 
hogy mit csinálok, de nem szabad, 
hogy befolyásoljon az, hogy az em-
berek mit várnak el tőlem, és ne-
kem akkor milyennek kell len-
nem. Isten azt mutatta nekem: Ő 
nem úgy várja el tőlem a dolgokat, 
ahogy az emberek. Ő mindig csak 
annyit akar tőlem, ami én vagyok, 
amennyi ajándékom van, és azok 
szerint a talentumok szerint kér, 
amit kaptam. Mindig arra fi-

gyeljek, amire Ő kér engem, és ha 
tudom azt adni, amim van, akkor 
nem kell félnem.
  Egy picit előreszaladtunk. Mondjál 
magatokról egy pár gondolatot.
  Sanyival 26 éve vagyunk házasok, 
mind a ketten itt születtünk Gö-
döllőn, de Dányban nőttünk fel. 
Házasságkötésünk után, amikor azt 
terveztük, hogy építkezünk, vagy 
egyáltalán merre menjünk tovább, 
Isten – akkor még tudatlanul - Gö-
döllő felé irányított minket. 1987-
ben költöztünk Gödöllőre. Négy 
gyermekünk van. Mind a négyen 
Isten mellet döntöttek, és Istennel 
járnak. 
  Mikor tértetek meg?
  1991-ben Pécelen a Kármel Gyüle-
kezetben. Azt, hogy hogyan, szerin-
tem már mindenki hallotta Sanyi-
tól.  Onnantól kezdve, hogy meg-
tértünk, Istentől vártuk azt, hogy 
vezessen minket, és arra menjünk, 
ahol Ő szeretne látni bennünket.
  Milyen úton vezetett Isten?  
  A János utcába laktunk 4 évig, 

itt vettünk lakást ’87-ben majd 
’92-ben a Dózsa György útra 

Női szemmel – női szívvel
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költöztünk. Mi nem akartunk el-
költözni, de Isten egymástól füg-
getlenül indított bennünket, hogy 
lépjünk tovább. Akkor még csak 
két gyermekünk volt − Hajnalka és 
Dávid − és nem tudtuk miért kel-
lene egy nagyobb lakásba költöz-
nünk. Ez csak később derült ki, 
amikor 1993, és ’95-ben megszüle-
tett másik két gyermekünk – Sanyi 
és Boglárka. Az a hely ahol laktunk 
tényleg kicsi lett volna hatunknak. 
Sőt még később, nálunk indult el a 
házi csoport, bibliatanulmányozó 
csoport, ami egyre növekedett. Elő-
ző otthonunkban nem tudtuk vol-
na ezt már megtenni, abszolút nem 
lett volna rá lehetőség, se hely. Is-
tennek mindig meg volt az időzí-
tése, ebben is, hogy mikor lépjünk 
dolgokban. 
 Most egy szép tágas kertes házban 
laktok. A Dózsa György-úti ottho-
notokból is tovább vezetett Isten?
  Igen. 2003-ban költöztünk ide. 
2000-ben indított már bennünket 
Isten: tovább kell költözni. Nem 
akartunk elköltözni, mi nagyon jól 
éreztük magunkat a Dózsa György- 
úti otthonunkban. Ott voltak az is-
merőseink, a barátaink, és nagyon 
jó szomszédjaink voltak.  Isten 

folyamatosan arra késztetett ben-
nünket, sőt abba az irányba szo-
rított minket, hogy lépnünk kell, 
mert egyre több közösségi összejö-
vetel volt nálunk, pl. házi csoport, 
vezetőségi alkalmak, lelkigondozói 
szolgálat, és ezt egy lakásban, 4 gye-
rek mellet nehéz volt sokszor meg-
oldani. Isten készítette el nekünk 
ezt a házat, ahol jelenleg élünk, és 
tényleg Isten kezéből tudtuk elven-
ni és elfogadni.  
 Bárhol is laktatok mindig minden-
ki előtt nyitva állt az otthonotok Mi-
ből fakad ez? 
   Ehhez tudni kell – ha már ezzel 
a szemmel nézzük –, hogy férjem-
mel egy faluból származunk, de két 
különböző családból.  Sanyinak a 
családja nagyon nyitott. Mindig jö-
vés - menés volt náluk. A mi csalá-
dunk elég zárkózott. Nagyon kevés 
emberrel tartottuk a kapcsolatot, és 
csak a legszűkebb családdal jártunk 
össze.  Amikor összeházasodtunk, 
nekem abban kellett tágulni, hogy 
a férjemnek teljesen más menta-
litása van. Neki is tágulnia abban, 
hogy valamilyen szintem elfogadja 
az én nehézségeimet is ebben. Nem 
volt egyszerű, nem volt magától ér-

tendő.  Igazán minden azon ala-

pul, hogy kész vagy-e magadat ki-
nyitni ismeretlen emberek előtt is. 
Amikor megtértünk Pécelen, mű-
ködtek már házi csoportok, amik 
házaknál voltak, és mi rendszere-
sen jártunk a gyerekekkel együtt. 
Amikor már annyian jártunk Gö-
döllőről, hogy érdemes volt elindí-
tani egy gödöllői házi cso-
portot, teljesen természe-
tes volt, hogy ez nálunk 
lesz. Először nem volt egy-
szerű, mert kicsik voltak a 
gyerekek.  Nem volt egy-
szerű elkészülni, rákészül-
ni mikor az alkalmak kez-
dődtek. Volt, amikor a fel-
nőtteken kívül, 10-15 gye-
rek volt még nálunk.
  Hát itt én is egy jót mo-
solygok, elképzelek – Dózsa 
György-úti otthonukat is-
merve – abban a két és fél 
szobában ennyi gyereket.
 Érdekes helyzetek álltak 
elő.  Ezek mind arra voltak 
jók, hogy Isten vizsgáztatott min-
ket, hogy hogyan tudjuk adni ma-
gunkat ezekben a dolgokban is.
  Sokszor vannak szállás vendégeitek 
is.
  Isten már előre megmondta – 

mielőtt ide költöztünk volna – hogy 
lesz egy olyan vendégház is, ahol Is-
tennek az embereit fogjuk elszál-
lásolni.  Amióta itt lakunk, min-
dig tele volt a vendégház, és mindig 
voltak vendégeink elszállásolva. Ez 
azért van, mert Isten erre is adta az 
otthonunkat nem csak arra, hogy 

mi élvezzük, és érezzük jól magun-
kat, hanem arra, hogy ezzel is szol-
gáljunk.
 Most már kezdem érteni, mitől tud – 
mint egy kaméleon – egyik pillanat-

ról a másikra átváltozni a nappa-
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litok dics-, báb-, vagy színdarab pró-
ba helyszínévé és tudnak itt találkoz-
ni a gyülekezet vénei, fiataljai. És 
még sorolhatnám.
 Sose terhes, nem fárasztó?
  Persze hogy fárasztó. Meg kellet 
tanulnom, hogy hogyan osszam be 
az időmet, energiámat, és tudjak 
rangsorolni: vannak fontos, kevés-
bé fontos, és lényegtelen dolgok.
  Melyik időszak volt eddig a legne-
hezebb?
 Én úgy érzem, igazán nehéz a 
1996-97-es év volt. 1996-ban Dá-
vid fiúnkat elütötte egy autó, és a 
házi csoportba jöttek a kérdések: Is-
ten hol volt? Miért nem védelmez-
te meg?  Bennünk ezek nem me-
rültek fel. Tudtuk azt, hogy min-
den dolgunk Isten előtt van, és eb-
ből is számunkra a legjobbat fogja 
kihozni.  Valóban így is történt, és 
ez által sok mindent átértékeltünk. 
Mint később kiderült, voltak a kör-
nyezetünkben emberek, akik tud-
ták, hogy hívők vagyunk, és azt fi-
gyelték, hogyan megyünk keresztül 
ezen a helyzeten, hogyan győzzük 
le ezeket a próbákat. Nem megke-
seredve, vagy fájdalommal, hanem 
Istenben bízva. És számukra ez bi-
zonyság volt. 

  Sanyi az Oikosz első számában em-
lített egy „szétdobáló” próbát, ami 
vízválasztó is volt egyben.  
Az 1995-ben induló Bibliatanul-
mányozó csoport idővel felszapo-
rodott, és egy nagyon jó közösség 
alakult ki. Mi csak Isten szeretetét 
ismertük. Bekerült a házi csoport-
ba egy olyan ember, aki megtért, de 
igazán szívből nem tudott Isten felé 
fordulni, és az ördög eszközévé vált 
és szétdobta az egész házi csoportot.  
Ez egy fájdalmas dolog volt, mert 
ebben a csoportban 15-18 felnőtt, 
és megközelítőleg ugyanennyi gye-
rek volt. Ezt pár hónap alatt szét-
dobta. Ez arra is volt jó, hogy meg-
lássuk: nem mi, nem a mi erőlkö-
désünk tartja meg az embereket, 
hanem Isten.
 Akkor a mostani gyülekezet teljesen 
új alapokon kezdődött? És újra volt 
erő?
 Arra hogy újra volt erő, tényleg azt 
tudom mondani, hogy Istentől volt, 
mert a történtek után sok minden 
megkérdőjeleződött bennem: van-e 
értelme ennyit dolgozni, odaszán-
ni? Ekkor tudatosult bennem, hogy 
a próbák megmutatják, hogy va-
lójában mennyit bírunk el, és iga-

zán kik is vagyunk Krisztusban. 

Megtudunk-e állni, vagy engedjük, 
hogy a kétségbeesés, a megfáradás 
és az elcsüggedés a hatalmába kerít-
sen minket.
Tulajdonképpen a mostani gyüle-
kezet új alapokon kezdődött, a szét-
dobált házi csoportból 5-en marad-
tunk, a Kármelből kiküldött szol-
gálati csapattal kezdtük a Szeretet 
Lángja Gyülekezetet.
  Pásztori szolgálatba állás, illetve az 
erre való felnövekedésetek, hogy ment 
végbe?
 1990-ben a Kármel gyülekezet egy 
látásban vette el Istentől, hogy Gö-
döllőn gyülekezetet fog plántálni. 
Rá egy évre megtértünk, és megté-
résünk után Sanyi megkapta, hogy 
őt vezetőnek hívta el az Úr, abba 
a városban, ahol élünk. Ekkor én, 
mint feleség, nem tudtam igazából 
mit kezdeni ezzel. Sanyi 1998-ban 
presbiteri szolgálatba állt Pécelen, 
majd a gödöllői szolgálatra való ki-
küldés előtt, pásztorrá kenték fel.
  Ekkor nagyon fiatalok voltatok. Ho-
gyan tudtatok meghozni ilyen döntést 
négy gyerek mellet?
 Nem gondoltam bele, hogy mi-
lyen terhekkel fog ez járni, hanem 
egyszerűen ez Istentől egy folyamat 
volt, amibe bele álltunk. Nem 

éreztem akkor ennek a terhét. Nem 
éreztem, hogy ez egy nagyon kü-
lönleges dolog lenne, hanem az volt 
bennem: azt adjam, amim van. Va-
lamilyen szinten félsz is volt ben-
nem, ez nyilván való, de minden-
ki folyamatában tanulja meg.  Erre 
nem lehet felkészülni, ezt nem le-
het kiokoskodni, ezt nap, mint nap 
kell megélni, és ebben benne kell 
lenni.
 Hogyan tudod támogatni pásztorun-
kat a szolgálatában? 
  A gyülekezet indulásának idejében 
Sanyi egy cégnél dolgozott. En-
nek a cégnek volt egy olyan mun-
katársa, akire sok felelősség hárult, 
és mellette volt a gödöllői pászto-
ri szolgálat, illetve Pécelen is pres-
biterként szolgált. Ez mind olyan 
odaszánásokkal járt, ami nyilvánva-
lóan a családtól is elvett időt.
 Egy picit visszakanyarodnék oda, 
amikor megtértünk. Mindig, min-
denütt ott voltunk. Természetes 
volt, hogy ketten együtt megyünk. 
Amikor ’93-ban Istentől azt kap-
tuk, hogy fog születni egy harma-
dik gyermekünk, akkor én nagyon 
ellenkeztem, mert egy gátnak érez-
tem, hogy én nem fogok tudni szol-

gálni. De Isten kimunkálta ben-
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nem, hogy ezt el tudjam fogadni. 
Amikor ’95-ben a negyedik gyer-
mekünk is megszületett, volt ben-
nem egy lázadás Isten felé, hogy 
tessék elhívtál minket, szolgálat-
ra hívtál el minket, de én nem tu-
dok úgy menni, ahogyan én sze-
retnék. Isten elé hoztam ezt a dol-
got, és Isten azt mutatta nekem, 
hogy elsődleges szolgálatom a csa-
ládom felé van. Ebben békességem 
lett. Onnantól kezdve nem érez-
tem, hogy bármilyen hátrányt szen-
vednék, sőt Isten kijelentette: ezen 
keresztül fog felkészíteni a szolgá-
latra, és sok olyan helyzeten kel-
lett keresztül mennem, amit egye-
dül kellett megharcolnom. Ezeken 
keresztül kellett megtanulnom hin-
ni, és azt, hogy mit jelent meghal-
ni önmagunknak és másoknak élni. 
2000-ben, amikor Gödöllőn elin-
dult a gyülekezet, már természetes 
volt, hogy ezt teszem. 
Nagyon szerettem volna ott lenni 
azokban a szolgálatokban Sanyival, 
de négy gyerek mellett ezt nehezen 
lehetett volna megvalósítani.
 És ezt meg kellett harcolni?!
 Igen 
Ennek látszik életeteken a gyümölcse!
 Dicsőség az Úrnak, de fontos 

látni, hogy ez egy folyamatnak az 
eredménye.  
Hogyan jutottatok arra a döntésre, 
hogy elfogadjátok a „főállású” pász-
tori szolgálatot?
Ennek is meg volt a maga időzíté-
se, amellett, hogy Sanyinak nagyon 
sok a leterheltsége több területen is, 
de Istennek meg kellet várnia, míg 
egészen el tudott engedni mindent, 
és teljesen beleálljon ebbe a szolgá-
lati elhívásba. Azt látom, hogy van 
rá talentuma, ajándékai, és én ott 
állok ebben mellette. Amikor Isten 
arra indította, hogy főállású pásztor 
legyen, és nem tudtam, hogy ez ho-
gyan fog alakulni. Minden embe-
ri gondolkodást el kellett engedni.  
Ha tőle van, akkor mindent ki fog 
munkálni bennem. Izgalom termé-
szetesen volt bennem, de az Úrra 
hagytam. Sosem csalatkoztam Is-
tenben, amit megígért, azt megtar-
totta, és ilyen szinten volt felé bi-
zalmam.
 Akkor a munkahely és egyéb szolgá-
lat terhei lementek róla?
 Ő egy olyan ember, aki minden 
dolgában igyekszik 100 %-ot nyúj-
tani. Nem tud fél tűzzel csinálni 
semmit, hanem mindig teljes erő-

bedobással, teljes tűzzel. 

Tehát szívvel lélekkel ott volt. Tud-
ta, hogy ezt is vagy így csinálja, vagy 
sehogy.
 És ebben tudod Őt támogatni?
 Amennyire tudom, támoga-
tom, amennyire az én erőmből te-
lik, de teljesen mellette vagyok.                
Bölcs asszonyként mindig tudod, 
mikor kell szólni és mikor hallgatni?
  Már többször elmondtam, hogy 
mindenhol kapásból és csípőből 
mindig meg tudtam válaszolni, 
mert azt gondoltam: akkor vagyok 
ügyesebb, okosabb, ha én rögtön 
vissza tudok válaszolni.  Ebből ne-
kem meg kellett térnem, meg kel-
lett szabadulnom.
Helyes mederbe kellett terelni a re-
akcióimat. Meg kellett tanulnom, 
hogy akkor szóljak, és akkor mond-
jak valamit, amikor ott van az ideje, 
és tényleg nap, mint nap meg kell 
élnem hogy csak azt mondjam, ami 
épít, és ami nem, azt el kell enged-
nem. Nem feltétlenül kell válaszol-
ni azonnal dolgokra. Van, amikor 
hallgatni kell, és bölcsebb hallgat-
ni, mint szólni.
  Ha esetleg nem értesz egyet Sanyi-
val, és Ő nagyon határozott abban, 
amit gondol, olyankor kivárod az al-
kalmas időt?

 Nekem meg kellett tanulnom, 
hogy jól és jókor szóljak. Olyankor 
mondtam dolgokat, amikor a má-
sik nem volt rá fogadóképes.  Az, 
hogy egy ingerült helyzetben akkor 
is elmondom a véleményem, és ak-
kor is mindenáron nekem legyen 
igazam, nem működik. Volt olyan 
helyzet, amikor tudtam, hogy ne-
kem van igazam, és tudtam, hogy 
az a helyes, ahogy én gondolom, 
de Isten azt mondta, hogy most ne 
mondjam. Nagyon nehéz volt be-
fognom a számat, megvárni, amíg 
lecsillapodik, és lenyugszik a hely-
zet. És akkor már teljesen máshogy 
jött le, akkor már fogadóképes volt 
a másik.
 Azt látom kész vagy a szolgálatra, 
olyan feladatok elvégzésére, amikhez 
nem kell ajándék pl. teremrendezés. 
Ezt hogyan éled meg?
 Számomra ez egy természetes do-
log. Alapvetően nekem van egy 
ilyen diakóniai ajándékom. Ez on-
nan is alakult ki, hogy amikor a 
gyülekezet indult – és ahogy Sanyi 
szokta mondani: mi voltunk a pap, 
a papné, a harangozó, a sekrestyés 
– egyszóval mindenes, tehát tőlem 
nem áll távol, hogy megfogjam, 

megcsináljam és kész legyen. 
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Ha nem tudok elöl járni abban, 
hogy megfogom és megcsinálom, 
akkor hogy kérek meg másokat va-
lamire. Nekem ez természetes, hogy 
így cselekszem. 
 Jelenleg a dicsőítő csapatban szol-
gálsz. Ez az elhívásod, vagy csak szük-
ségből töltöd be? Amikor a gyüleke-
zet elindult, voltak dicsőítők a gyü-
lekezetben, de utána hiányt szenve-
dett a gyülekezet ebben a szolgálat-
ban. Én akkor is benne voltam már 
a dicsőítésben, mikor ez még csak 
vajúdásos korszakban volt. Szere-
tek dicsőíteni, és ez számomra egy 
szükséglet. Nem az a szükséglet, 
hogy körülöttem szóljon állandóan 
a zene, hanem hogy belülről tud-
jam Istent dicsérni. Számomra ez 
egy fontos dolog, így szolgálok eb-
ben. Nem egy elhívásnak tekintem, 
hanem egy olyan szolgálati terület-
nek: ezzel is úgy szolgálok, „amim 
van” azt adom.
Van-e olyan terület, amit elhívásod-
nak tekintesz?
  Pillanatnyilag a szükségletek be-
töltésében gyakorlom magam, de 
alapvetően a hölgyek felé való szol-
gálatban látom az elhívásomat, és 
ezen a területen formál engem az 
Úr. Hiszem, hogy Isten ezen a 

területen fog használni, és legin-
kább a gyakorlati részében. Arra ta-
nít, hogy a szellemi dolgokat ho-
gyan lehet átvinni a gyakorlatba. 
 Mitől működik ilyen jól a házassá-
gotok?
Fontos volt, amit már biztos több-
ször hallottatok, az a fajta kiönté-
se a dolgainknak, amibe elenged-
tünk dolgokat egymásnak, és min-
den rossz dolgot kiöntöttünk a szí-
vünkből egymással kapcsolatban. 
Amik nehézségek, vagy sérülések 
voltak a kapcsolatunkba előtte, 
azokat tényleg kiöntöttük Isten és 
egymás előtt. Elmondtuk, hogy mi 
az, ami fájdalmas volt a másik ré-
széről irányunkba. Onnantól kezd-
ve teljesen más minőségű házassá-
gunk van. Elkezdtük megtanulni 
azt, hogy meglássuk egymásban azt, 
ami jó, és ne arra fókuszáljunk, ami 
a másikban hiba. Tudjunk elenged-
ni és megbocsátani, amikor úgy 
szólunk vagy cselekszünk, hogy az 
a másiknak bántó, vagy sértő. Sanyi 
sokszor nincs itthon, de nem bán-
tom azzal, hogy te soha nem vagy 
itthon.  Olyankor igyekszem azokat 
az időket kihasználni, előre megcsi-
nálni dolgokat – akár a gyerekek-

kel – amik fontosak. Így ami-

kor Ő otthon van, akkor együtt tu-
dunk kettesben, vagy a családdal 
lenni. Például a szombat a családi 
nap.  Igyekszem az időmet úgy be-
osztani, hogy amikor neki van sza-
badideje, akkor nekem ne kelljen 
mással foglalkoznom. 
  Hogyan látod a kapcsolatotok meg-
erősödését?
 Ez egy folyamat. Nekem fontos az, 
hogy amikor tanulok – amire Isten 
tanít – azt át tudjam vinni a gya-
korlatba is, újból és újból. Igazából 
akkor lesz az enyém, ha azt tudom 
gyakorolni.  Megtérésünk után vol-
tak olyan dolgok, amik egyik nap-
ról a másik napra eltűntek. Isten 
elvett olyan dolgokat, amik addig 
problémát okoztak az életünkben – 
ez kegyelem volt. De vannak olyan 
területek, amiket meg kell harcol-
ni. Akár szolgálat akár család stb. 
területén nap, mint nap le kell ülni, 
megharcolni, hogy ne vidd tovább. 
Nem lehet megállni, mert ha meg-
állsz, akkor visszafelé mész.
  Hogyan egyeztethető össze munka, 
család, szolgálat. Lehet- e minden te-
rületen 100%-ban teljesíteni?
 Ha valaki többféle dologba kezd, 
nem lehet mindenben 100%- ot 
teljesíteni. Mint minden más-

ban, fontossági sorrendet kell fel-
állítani. Minden életszakasz meg-
kívánja azt, hogy változzunk, mert 
nem lehet ugyanazokat a sablono-
kat beletenni az embernek az egész 
életébe. Van olyan időszak, amikor 
a munkámban van több feladat, ak-
kor arra összpontosítok jobban, és 
olyankor a családra, ill. az otthoni 
teendőkre kevesebb jut.
 Mivel foglalkozol?
Már 13 éve dolgozom már egy ház-
tartási kis mini cégben, ahol én va-
gyok a főnök és az alkalmazott is 
egyben.
A szolgálat az, ami a mindennap-
okban ott van, nem tudom külön-
választani, hogy csak vasárnap vagy 
csak szombaton, mert minden-
nap valamilyen módon benne van 
az életünkben.  Pl., ha nálunk van 
egy vezetőségi, vagy egy báb próba, 
az összefügg a háztartással is, mert 
addigra valamennyire helyet kell, 
hogy készítsek. Vagy ha szolgálat 
van, úgy tudjam beosztani az idő-
met, hogy ott tudjak lenni.
 Hogyan tudsz beilleszkedni a gyüle-
kezet közösségébe?
Tudatosan törekszem arra, hogy ha 
valahol ott vagyok, akkor senki ne 

érezze magát feszélyezve, azért 
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mert én vagyok a pásztor felesége. 
Én egy vagyok a gyülekezet tagjai 
közül. Nem szeretném, hogy több-
nek lássanak, mint aki vagyok.
  Hogyan érint, ha a pásztorról vala-
ki nem jót mond vagy valamelyik tu-
lajdonságát nem előnyösen értékelik?
Azt hogy sokat beszél?  Tudom én 
ezt, hogy sokat tud beszélni. Ez a 
legszembetűnőbb tulajdonsága.  
Igazából nekem abszolút nem je-
lent problémát, hogy sokat beszél.  
Ha negatív dolgot mondanak róla, 
át szoktam forgatni a szívemben, 
hogy tényleg igaz-e? Volt már olyan 
eset, amikor valaki olyat mondott 
róla, amiről tudtam, hogy nem 
igaz, nem valós csak rágalmazás. 
Persze, hogy fájdalmasan érintett. 
Egyszerűen meg kellett tanulni el-
engedni ezeket. Ha valakinek vala-
mi gondja van, az a legtisztább, ha 
szemtől-szembe mondja meg Neki, 
akkor tud rá válaszolni, de ha a háta 
mögött az nem jó, nem igei.
  Megvéded, ha kell?
 Én nem akarom felvenni ennek a 
terhét, mert Isten meg fogja védeni, 
ha igaza van. Ha nem, akkor nem 
szorul rá arra, hogy én mindenáron 
megvédjem . 
 Milyen, amikor téged is belesző 

akár az igehirdetésbe is?
Elárulom, hogy először nagyon ne-
héz volt, és nehezen toleráltam.  
Még Pécelen volt egy olyan mér-
földkő ebben a példálózásban, ami-
kor olyan bizonyságot mondott el a 
gyülekezetben, ami engem is érin-
tett, és egy ige jött a szívemben: az 
vesse rá az első követ, aki bűntelen. 
Ha olyan dolog, ami jó és építő, és 
ha olyan dolog, aminek napvilág-
ra kell kerülnie hogy ez mást vissza-
tartson abban, hogy elkövesse, ak-
kor miért ne mondja el.
Szerintem nem mond olyan dol-
gokat, amit más ne tudhatna, vagy 
ami igazán nem tartozik másra. Én 
már elfogadtam, hogy ez ő a példá-
lózással együtt, és ő így kerek
 Hogyan tudod bátorítani a 
próbában?El szokott gyengülni? 
Mindenkit kell bátorítani! Van, 
akit többet, van, akit kevésbé. El-
gyengülni? – annyira nem. Igazából 
az adja meg neki ezt a fajta folyto-
nosságot, hogy Istennel is állandó-
an kapcsolatban tud lenni. Otthon 
nincsenek leterhelései – nem fizi-
kálisan – szellemileg. Nem von el 
erőt, hogy problémák lennének kö-
zöttünk. Mi ketten egyek vagyunk.

 Egyfajta stabil háttér?

Igen így van!  Nem kell mindig hát-
rafelé is harcolni, hanem tényleg 
csak előre.
 És ha hátra néz? Onnan is bízta-
tást kap!
 Igen! Bármi van, ott vagyunk!  Ne-
kem nagyobb szükségem van báto-
rításra. Nagyon fontos az, hogy ha 
bármi problémám adódik, akkor 
meg tudom vele osztani. Nincs az 
életemnek olyan területe, amit ne 
osztanék meg vele.
  Meghallgat téged?
 Hajaj! – csattan ki Marikából a leg-
nagyobb szeretettel. Voltak dolgok, 
amiben régen nem mertem, vagy 
nem akartam szólni. De tudom azt, 
hogy nem kell, hogy féljek attól, 
hogy kiprédikál. Ehhez nekem kel-
lett felnőni.
  Szabadidődben mit csinálsz?
Szívesen olvasok, de ami igazán 
kikapcsol, az a kertészkedés. Igaz 
nem nagy a kertünk, pár pillanat 
alatt bejárom, de ez nagyon jólesik.
  Mivel lehet téged „kényeztetni”?
 Számomra a legnagyobb kényezte-
tés – már ha ezt annak lehet mon-
dani – amikor Sanyival és a gyere-
kekkel együtt vagyunk és beszélge-
tünk. 
Derék asszonyt kicsoda találhat?

Értéke sokkal drágább az igaz-
gyöngynél.
Ura szívből bízik benne, vagyona el 
nem fogy.
Egész életén át javát munkálja urá-
nak, nem kárát.
 Példb. 31/ 10-12
Férjét jól ismerik a városkapukban, 
ahol az ország véneivel ül együtt.
Finom inget készít, és eladja, övet is 
ad el a kalmárnak.
Erő és méltóság árad róla, és nevetve 
néz a holnap elé.
Szája bölcsességre nyílik, és nyelve 
szeretetre tanít.
Ügyel háza népe dolgaira, nem ke-
nyere a semmittevés.
Fölkelnek előtte fiai, és boldognak 
mondják, ura pedig így dicséri:
Sok nő végez derék munkát, de te 
felülmúlod mindegyiket!
Csalóka a báj, mulandó a szépség, de 
az Urat félő asszony dicséretre méltó.
Hadd élvezze munkája gyümölcsét, 
dicsérjék tetteiért minden helyen! 
Példb. 31/ 23-31

Ámen
Babarczi Edit
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