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„Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába!  
Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. 

Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!” 
                                                                                    Ézsaiás 52:7

A  S Z E R E T E T  L Á N G J A  G Y Ü L E K E Z E T  M A G A Z I N J A
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... halványzöld csíkokkal szabdalt e táj 
– előttem, 
most nem fedi szürke párnaként suta homály 
– fölöttem... 
Kárbaveszett Hajnal tompa sugara kavarog 
– bennem, 
mert sokszínű fénye összegabalyodott 
szívemben; 
– ... s a légpalettán kikeverve ezt a maszatot 
széthordta  a szél, 
– ott sápad mindenen – 
a hiány az életről mesél... 
 
Mi hiányzik, mondd?! 
– minden, mi kontúros, beazonosított 
egyedi érték? 
Vagy csak haragszol,  
mert számodra a szépet, nem nagykanállal 
mérték?

Szakíts! 
Engedd már végleg veszni hagyni 
a bűnt, s vontatott moraját,  
mi szívedben legbelül mételyzi 
letűnt korok emlék-robaját! 
 
Köss! 
Újat kaptál és Új is lettél 
– végre, 
nincs már Halál; – hálával nézzél 
– az Égre! 
A Mindenható Szelleme lakik szívedben, 
élhetsz boldogan, mint eleink Édenben... 
A Fiú Élet-Szava vezet tavasztól télig, 
– élő küldetésed ragyoghat a teljes délig! 
 
.... tűz, szenvedély, erő és szeretet .... 
Tűz, Szenvedély, Erő és Szeretet. 
 
Szakíts a kisbetűkkel! 
Értsd a Lényeget! 
Köss újra és újra Vele Szövetséget! 
A Régi már elmúlt, s Minden Új lehet! 
– a nagybetű azt jelenti nem te vagy 
benne, hanem Istened!! 
 
Valkó, 2020. 12. 28. 

Rottmayer Barnabás 

SZAKÍTS! – ÉS KÖSS!
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Sokáig azért dicsőítettem Istent – azon 
túl, hogy méltó rá – mert hittem, hogy az 
kedvére való, ezért ezt KELL tennem. 
Azonban nem is olyan régen egy szá mom -
ra meglepő üzenetet kaptam az Úrtól egy 
testvérnőn keresztül: ,,Egy kislány virágot 
szed egy réten. S ezt nem azért teszi, mert 
ezt kell neki tennie. Azért teszi, mert örö-

mét leli benne. Ne azért adj Nekem dicsé-
retet, mert Nekem az tetszik. Tedd azért, 
mert örömöd leled benne! Mert Én azt 
szeretem, amikor azt teszed, amiben örö-
mödet leled – hiszen Én helyeztem azt a 
szívedbe! –”. ,, De ha valaki igazán szereti 
Istent, azt Isten is közelről és bensősége-
sen ismeri.”  (I. Korintus 8:3). 

Az ifi dics csapatról
,,Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?” 

(Zsoltárok 30:10).  
Hiszen: ,,Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. ysa pur es chomuv uogmuc….” 

(Arcanum: Halotti beszéd és könyörgés).  
Mert: ,,…formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala 

az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.”  (I. Mózes 2:7).

 
Az első, nagy parancsolat, hogy: ,,Sze-

resd az Urat, a te Istenedet teljes szí ved -
ből, teljes lelkedből és teljes el méd ből.” 
(Máté 22:37) 

Őt, aki alkotott. Őt, Aki az egy’ igaz Is ten. 
Őt, Aki e gye dül mél tó minden imádatra és 
dicséretre! Ő szeret téged, ez nem kérdés. 
De te sze  reted-e az Urat?! Vágysz-e arra, 
hogy dicsérd Őt?! Mert véle mé nyem sze -
rint, aki szereti az Urat, az vágyik arra, 
hogy felemelje az Ő hatalmas Nevét! 

Gyülekezetünk dicsőítő csapatának ve-
zetője, ifjabbik Szabó Sándor, hét évvel 
ezelőtt az Úr akaratának en ge del mes -
ked ve állt bele ebbe a szolgálatba és 

azóta is példaértékűen vezeti az 
Úr dicséretét. Igen fiatalon vál-
lalta ezt a nagy felelőséget, de 
ahogy az Ige is mondja: ,,Jó a 
férfiúnak, ha igát visel ifjúságá-
ban.” (Jeremiás siralmai 3:27). 

Majd ezt az igazságot 2018-ban az Úr töb -
bekre is elkezdte kiterjeszteni ezen a te-
rületen. Ebben az évben a dicső í tés sel, a 
dicsőítő csapattal kapcsolatban Sanyi 
kapott egy látást az Úrtól. Az ő megfogal-
mazásában ez az úgynevezett négy pillér, 
amelyek a dicsőítő csapat fejlődésére, 
orientálódására vo nat koznak. Az 1. a 
gyü lekezeten belüli dicsőítés pl.: imádó 
alkalmak; a 2. a városban való dicsőítés 
p.l: evange lizá ciókon, báb előadásokon, 
stb.; a 3. Pest megyén és országon belüli 
kapcsolatépítés a többi dicsőtő csapattal 
pl.: vendégszolgálatok más gyülekeze-
tekben, egy más tól való tanulás.  A ne-
gyedik pillér az ifjúsági dicsőítő csapat 
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lét rehozása, működtetése. Ennek célja 
többek között, hogy a kamaszok még kö-
zelebb kerüljenek Istenhez, Benne erő-
södjenek, hogy már ilyen fiatalon jó 
eszközök lehessen az Úr kezében, tuda-
tosan keressék az elhívásukat, hogy 
meg tapasztalják a jó gyümölcseit az Úr 
szolgálatának, hogy szel lemileg fejlődje-
nek, valamint, hogy a senior dicsőítő 
csapat is tudjon a fiatalok által fej-
lődni. S természetesen készíteni, 
építeni kell a következő nemzedéket 
ezen a területen is, hogy majd ami-
kor eljön az ideje, át tudják venni a 
stafétabotot. Ahogy a prédikátor is 
mondja: ,,Ko rán vesd el a magot!” 
(Prédikátor 11. cím). 

A bőség zavarában, amit a világunk 
egyre csak generál, a kereső fiatalok 
mel lé szükség van Istenben stabil 
men   torokra. Ahogy ezt Sanyi kapta, 
kapja, úgy adja ezt tovább, hogy a lá-
zadó kamaszkor közepette az értékes 
fiataljainkra ne a világi értékrend    le-
gyen nagy hatással, hanem már ekkor 
saját kézből szerezhessenek egész é -
letüket meghatározó tapasztalatokat a 
mennyei Atyjukkal való kapcsolatban.  

Tudjuk, hogy Isten mindegyikőnknek 
adott talentumokat, amelyeket nem 
szabad elásnunk! S gondoljunk bele, 
milyen csodálatos, ha a fiatalok az Úrtól 
kapott tehetségüket minél előbb elkez-
dik használni, fejleszteni, kamatoztatni 
az Ő dicsőségére, a saját és a körülöttük 
lévők áldására! 

A zene az Úrtól van és minden ember-
nek a része, hiszen így teremtettünk. 
S ha valakinek több adatott ezen a terü-
leten, az elsődlegesen az Úr dicsőségéré, 
s nem az adott illető sikerének növelé-
sére történt. Ezzel a he lyes hozzáállással 
egy olyan célt is kapnak a fiatalok, amely 
hozzásegíti őket, hogy győztesen fussák 
meg a földi pályájukat. 

2019 májusában alakult meg 
az ifi dics csapat. Jelenleg nyolc kamasz, 
tinédzser jár hűségesen minden héten a 
próbára és szolgál, amikor lehetősége 
adódik rá. A dicspróbák nem csak arról 
szólnak, hogy elgyakorolják a dalokat. 

 
A csapattagok megosztják egymással 

bizonyságaikat, imádkoznak egymásért. 
Sanyi és a senior dicsőítő csapat tagjai 
mind zeneileg, mind szellemileg igyekez-
nek átadni mind azt, amit ők már meg-
tanultak. A próbák célja, hogy a fiatalok 
felszabadultan, örömmel tölt  sék el egy - 
mással és Istennel az időt, miközben ze - 
neileg is fejlődnek. Természetesen 
ahhoz, hogy ez a zenei fejlődés minél ha-
tékonyabb legyen, szükséges, hogy aki 
csak teheti, külön is tanuljon, képezze 

ma gát a saját területén, amit a ka-
maszok szorgalmasan tesznek is.  

A mai fiatalokra hatalmas nyo-
más nehezedik, hiszen nagyon sok-
szor éreztetik velük, hogy: ,,Nem 
vagy elég!” s egyre csak azt tapasz-
talják, hogy nem tudnak meg-
felelni, bármennyire is pró bál - 
koznak. Az ifi dicsben való szolgá-
lat egy másik lényeges célja, hogy 
a kamaszok ezt a megfeleléskény-
szert levetkőzzék, hogy megért-
sék és magukévá tegyék, hogy 
Istennek zenélnek, énekelnek, és 
az számít, hogy ezt tiszta szívvel 
tegyék, ne arra nézzenek, hogy az 
emberek mit szólnak hozzájuk, 
ha félreütöttek egy hangot a 
zongorán.  

Az előbb elmondottakból is 
látható, hogy ez sokkal több 
annál, mint hogy néhány tini 
hetente egyszer összeül és ze-

nélget. A szolgálat révén már ilyen fiata-
lon megtanulnak felelőséget vállalni, 
elköteleződni, beosztani az ide - jüket, 
csapatban dolgozni, egy vezetőt követni, 
a határaikat feszegetni, bátran kilépni a 
csónakból és vízen járni. S mindezekkel 
példa lenni mindannyiunk előtt! 

Úgy gondolom sokszor elveszítjük a 
helyes motivációt. 220-szal repesünk 
végig az életen. Tesszük, amit úgy gondo-
lunk, hogy KELL. De szeretném most 
neked is elmondani, hogy Isten örömét 
leli benned, örömét leli abban, amikor 
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,,Áldott legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: Ámen. 
Dicsérjétek az Urat.”  (Zsoltárok 106:48)

azt teszed, amit Ő helyezett a szívedbe, 
és amit ezért élvezel tenni, hiszen a he-
lyeden vagy! 

Igen, porból vagyunk – ahogy ezt a cikk 
kezdő igéi, idézete mondja –, de ez a por 
– test az Ő képmá sára alkotódott és a 
Mindenható lehellete van benne! 

Kívánom, hogy ennek tudatában éld az 
életed! – Lehet, hogy neked nem mikrofon 
vagy valamilyen hangszer mögött kell di-

csérned Őt. De hiszem, hogy ha szereted 
Istent, akkor vágysz arra, hogy felemeld az 
Ő hatalmas Nevét! Így vagy úgy, itt vagy 
ott, de tedd, amit Ő helyezett a szívedbe, 
az Ő dicső sé gére, mert szeretné, ha bol-
dog lennél – ,,Az Úr, a te Istened közötted 
van; erős ő, megtart; örül te rajtad öröm-
mel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel 
örvendez néked.” (Sofóniás 3:17) –.  

ROTTMAYER ZSÓFIA ANNA 

Anna, a prófétaasszony 
Bevezetésképpen olvassuk el Lukács 
evangéliumának 2. fejezetéből a 21-38 ver-
seket! A történetből kiemelten ezzel a 
három igeverssel foglalkozunk: „Volt ott 
egy prófétanő is, Anna, Fánuél le -
á nya, Ásér törzséből. Igen idős 
volt; csak hét évig élt férjé-
vel hajadonkora után, és 
nyolcvannégy éves öz-
vegyasszony volt. Nem 
távozott el a templom-
ból, ha nem böj  töléssel 
és imád ko zással szol-
gált éjjel és nappal. 
Abban az órában is meg-
jelent, hálát adott Isten-
nek, és beszélt róla mind - 
azoknak, akik várták Jeruzsálem 
megváltását.”   (Lukács 2:36–38) 
Pontokba szedve vizsgáljuk meg, hogy ez 
rövid igeszakasz, amely Anna prófétaasz-
szony életét dióhéjban tárja elénk, mi-
lyen tanítással szolgál számunkra! 
1. Anna próféta volt 
Anna asszony meghallotta Isten hívását, 
és ennek megfelelően rendezte be éle -
tét. A teljes jeruzsálemi gyülekezet pró -
fétanőként tisztelte. Ez azt jelenti, hogy 
korábban is kapott már kijelentéseket az 
Úrtól, amelyek beteljesedtek. A jeruzsá-
lemi templom területén élte mindennap-
jait, ami istenfélő, szent életet fel téte lez. 
A nők szerepe az ószövetségi kultúrkör-

ben érdekes kettősséget mutatott. „Az 
asszony az izráeli társadalomban a házas-
ság és a csa lád szer  vezetébe volt beta-
golva, amelynek középpontja a férfi volt. 

Az apa tekintélye alatt állt a haja-
don le ány, amíg férjhez nem 

ment. A férj »ura« (ba'al) 
volt a jegyesének, ill. fe-

leségének (2Móz 21:22; 
5Móz 24:4). Házasság-
kötéskor a leen  dő férj 
pénzt fize tett az apá-
nak (móhar, 1Móz 34,12; 
2Móz 22:16; 1Sám 18:25). 

Az asszonynak minden 
élethelyzetben a férje 

mellett kellett maradnia: kö-
vette a férjét, ha azt rabszolgá-

nak adták el (2Móz 21:3; vö. Mt 18:25), vagy 
felszabadult a rabszolgaság alól (2Móz 
21:3). Az apa lánya fogadalmát, a férj fele-
sége fogadalmát tehette semmissé (4Móz 
30:6–9). Az eltaszított vagy megözvegyült 
asszony fogadalma viszont önmagában 
érvényes (4Móz 30:9)” volt.  
 Tehát egyfelől elfogadott, hogy a nő 
Isten képmása, a férfi életének társa, az 
anyaszerepben az apával azonosan tisz-
telendő (lásd a Tízparancsolatban), és a 
vallási kultuszban feladatokat is vállal-
hat, másfelől azonban a férfi volt az asz-
szony feje és a férfihez (apához, férjhez) 
képest alárendelt szerepkörrel rendelke-
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zett. Viszont az özvegyasszonyok más 
megítélés alá estek. Hajdani férjük mel-
letti helytállásuk okán szavuknak na-
gyobb súlya volt. Ugyanak kor az is igaz, 
hogy a zsidó nők pró  fé  tai státuszát az 
éppen aktuális életállapotuk nem befo-
lyásolta! Voltak közöttük házasok és 
egyedülállók is (pl. Mirjam, Debora, Hul -
da, Noadja). Az idős Annának mindkét 
életállapot megadatott, mert először há-
zasságban élt, majd pe dig egyedülálló-
ként. 
2. Anna Áser törzséből származott 
Áser a tizenkét pátriárka egyike volt. Ne-
vének jelentése: boldog, szerencsés. Az 
5Mózes 33:24-ben Áser lábának olajjal 
megkenetése Krisztus lábának olajjal 
megkenését is mintegy előképként mu-
tatja fel. Az mindenféleképpen meg -
 állapítható róla, hogy kedvelt volt test  - 
vérei között: „Áldott a fiak közt Ásér, test-
véreinek kedvence, olajban füröszti 
lábát.” (5Móz 33:24) 
Áser földterülete a Genezáreti-tó é szak-
nyugati részén, a Földközi-tengerpart 
mentén elterülő termékeny, gaz  dag vidék 
volt. (Józs 19:24-31). Bizonyos időkben 
onnan látták el egész Izraelt olajjal. (A fel-
növekedő Jézus, ami kor Tirusz vidékére 
vonul majd vissza, akkor tulajdonképpen 
Áser törzsének területére fog lépni.) Egyes 
bibliakutatók Áser törzsét (Gád törzsével 
egyetemben) Izrael politikai perifériájára 
teszik azon oknál fogva, hogy ők Lea szol-
gálóleányától, Zilpától és nem a teljes jo -
gú feleségektől (Leától vagy Ráheltől) 

származtak. Viszont Jákob megáldotta 
Ásert is, és ez az áldás sok gyümölcsöt 
ter mett később Izrael számára (1Móz 
49:20). (Forrás:https:// www.parokia.hu 
/v/anna-a-profetano/) 
3. Anna Fánuél leánya volt 
Anna édesapját Fánuélnak hívták. A szó 
jelentése: Isten arca. A személyével kap-
csolatosan nincs több ismeretünk. Tud-
juk, hogy Isten arcát soha senki itt e 
földön nem láthatta és láthatja. Viszont 
az Úr felénk fordított arcának áldásait 
nemcsak a Bibliában olvas  hat juk (2Móz 
33:11-20), hanem nap mint nap mi ma-
gunk is ezt személyesen meg tapasz tal -
hatjuk. Apa és lánya ne vé nek jelentését 
összekapcsolva az alábbiakban érdekes 
felfedezést tehetünk. 
4. Az Anna név jelentése: kegyelem 
(A héber név ősi formája: Hanna)  
Apa és leánya nevét összekapcsolva az 
evangélium üzenete is felragyog szá-
munkra: Isten arcának (Fánuél) láthatat-
lanságából kegyelem (Hanna) sar  jadt, 
vagyis a láthatatlan Isten láthatóvá tes-
tesülését a kegyelemben ré sze  sülő Anna 
megláthatta. Mi is meg  láthatjuk, ha elfo-
gadjuk az események üzenetét. 

Akkoriban a leányok igen fiatalon men -
tek férjhez, ezért Anna gyerekkora – 
egyes bibliatudósok szerint – vélel mez -
 hetően 14 éves koráig (=2×7 év) tartott, 
ekkor léphetett házasságra. 
5. Anna 7 évig volt házas 
Érdekes jelenség Anna prófétaasszony 
életében a hetes szám vissza-visszatérő 

megjelenése. A Bibliában a „hét” a töké-
letesség, a szentség, az igazság, az össz-
hang, a hit, a hűség és az arany száma 
(Bibliai szimbólumok című könyv; Evan-
géliumi kiadó 249-255. oldal). Figyelemre-
méltó természettudományos felfe  de zés 
az is, hogy testünk sejtjeinek anyaga hét 
évente tel jes mértékben 
kicserélődik, ami azt je-
lenti, hogy bizonyos élet -
szakaszok váltakoznak 
fizikai életvitelünkben, 
amelyek segíthetik lelki 
életünk megújulását is. 
6. Anna özvegysége már 
63 (azaz 9×7) éve tartott, 
amikor beteljesedtek i -
mái azzal, hogy a kisded 
Jézusban megláthatta a 
rég várt Üdvözítőt 

A leírásból az tűnik ki, hogy nem ment 
újból férjhez. Az özvegyi állapot kiszol-
gáltatottságot jelentett akkoriban még 
inkább, mint mostanában, amikor már 
egyfajta szociális háló is működik. Az öz-
vegység alázatra is neveli az érintetteket, 
amikor is belátható, hogy sorsunkat nem 
mi irá nyít  - juk, hanem Isten rendelése 
uralkodik fölöttünk. A helyes alázat pe -
dig az élet nagy igazságainak felismeré-
seire vezeti az embert. Anna élete arról 
tanúskodik, hogy ő eljutott ezen igazsá-
gok felismerésére. 

Férje halálesete után akár voltak gye -
 rekei, akár nem, fizikai értelemben min -
denféleképpen nehéz sors várt rá! Vagy 

kisgyermekeinek felnevelése mi att, vagy 
gyermektelensége okán, amely akkori-
ban szégyennek is számított, és egyben 
biztos támasz nélkülivé is tette őt. (Élet-
ében ez utóbbi eset a valószínűbb.) Az 
özvegyi állapotról egy bibliai lexikon így 
ír: „Amikor egy asszony megözvegyült, 

fel  öltötte az egyszerű özvegyi ruhát (Ter 
38:14 és 19; Jud 8:5; 10:3)... Ha voltak (fel-
nőtt) gyermekei, akkor ezek tar  tották el, 
ellenkező esetben – és ha nem számítha-
tott sógorházasságra –, visszatért szülei 
házába. Megélhetési szempontból gyak-
ran szükségessé vált egy második házas-
ság, de erre sokszor nem nyílt lehe  tő - 
ség... Így egy özvegyasszony helyzete 
meglehetősen bizonytalan volt, és az ár-
vákkal, valamint az idegenekkel azt a ka-
tegóriát képviselte, amelynek védel mé - 
ben a próféták újra meg újra felemelték 
szavukat. Akkoriban a sógor há zas ság  azt 
jelentette, hogy az elhunyt férj fivére 
(vagyis az özvegy só go  ra) volt köteles el-
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venni feleségül az özvegy  asz szonyt an -
nak meg   él he tése biztosításá ra, de csak 
abban az esetben, ha az elhunytnak nem 
született fiú gyermeke. A cél az elhunyt 
nevének fenntartása és a családi birtok 
egyben tartása volt, de ez adott bizton-
ságot az özvegynek is. (Herbert Haag: 
Bibliai lexikon: 1594–1595 ol dal) 
Gien Karssen: Nők a Bibliában című 
köny ve az özvegyi állapot lehúzó lelki ál-
lapotával szembe állítja An  na próféta-
asszony elő re  mutató, Is ten erejére tá  - 
maszkodó hoz zá    állását (127-128 oldal). 
7. Anna Jézussal találkozásakor 84 
(=12×7) éves volt 
Anna összes hétéves korszakait egybe-
vetve 84 éves korára 12×7 évet élt meg, 
ami szimbolikus jelentéssel is bír. Mivel 
Izraelnek tizenkét törzse volt, így az asz-
szonyban képletesen a 12 törzs történe-
tének beteljesedése is felfénylik! 
8. Anna állandóan a templomban élt 
Isten iránti mély elköteleződése, kapcso-
lata, valamint pró fétai kije len té sei egy 
erős lel kületű öz vegyasszonyra utalnak, 
aki mind ezek okán a templom területén 
élhetett. Nem tudjuk, hogy élet vitel sze -
rűen mikor kerülhetett oda, de sok évti-
zedet tölthetett el ott. Valószínűleg 
sokan látták őt ott imában és önmegtar-
tóztatásban kitartani mindazok, akik bet-
értek a szent helyre, hogy Teremtőjükkel 
találkozhassanak. Példát mutatott nekik 
az Istenhitnek, az elköteleződésnek, a 
türelemnek, a kitartásnak mértékéről és 
erejéről. Láthatták Annában azt a konok 

hűséget, amelyben évtizedeken keresz-
tül helyt állt. Akár ilyen gondolataik is le-
hettek: „mi ott kint a sza bad - 
ságban, hányszor fel-
adtuk a nagy 
célokat,  
 

meny-
nyit pa-
naszkodtunk,  
szám talanszor elbuk-
tunk, imádkozni is sietve jutottunk 
el a templomba talán egy évben egyszer, 
amikor a lelkiismeret miatt kötelező volt 
behozni Istennek a törvényi részt! Anna 
pedig önmegtartóztatásban mindvégig 
kitartott, és íme, megkapta jutalmát: 
elsők között találkozhatott a Messiással.” 
Anna élete egy hiteles bizonyságtétel 
volt Isten terveinek igazáról és nagysá-
gáról. Ezért nevezhetjük őt akár a remény 
prófétanőjének is.  

9. Anna éjjel-nappal böjtölt és az imád-
kozott  

Az imádság és a böjt 
eszközök Isten 

akara tá-
nak  

 

 
 

f e l -
ismerésére, 

a szel lemi har-
cok győz tes megvívá-

sára, és a test meg  fegyel me   - 
zésére. Anna tudta ezt, és napról napra, 
évről évre következetesen ezekkel élve 
került Istennel mély közösségbe. Honnan 
tudjuk ezt? On nan, hogyha nem így lett 
volna, akkor egy idő után feladta volna 
ezt az aszketikus életmódot, és földi bol-
dogulását szem előtt tartva megpróbál-
kozott volna egy másfajta, új életet 
kez deni. 
10. Anna kellő időben kellő helyen volt: a 
templom szakrális terében tartózkodott 

A Messiást várta évtizedeken át, és ami-
kor beteljesedett az idő, akkor a Szent 
Szellem kijelentését követve éppen a 
nagy templom azon részében tartózko-
dott, ahol az újszülött Jézust is bemutat-
ták. Így részese lett aszketikus élete 
beteljesedésének: a régen várt Messiás 
megismerésének!  

Mindannyian átéltünk már olyan per-
ceket, hogy jó időben jó helyen voltunk. 
Ezt lehet, hogy eleinte vélet  len nek tar-
tottuk, de ahogy hitünk növekedett, 
egyre inkább felismertük, hogy Istenre 
figyelésünk vezérelt bennünket a meg-
felelő helyre a megfelelő időben. A Bib-

liában ezt olvassuk az Apostolok cse - 
lekedeteiben: „a Szentlélektől küld ve le-
mentek Szeleukiába, onnan pedig elha-
józtak Ciprusra.” (ApCsel 13:4). Más al - 
kalommal pedig ezeket: „A Szentlélek 
nem engedte nekik, hogy hirdessék az 
igét Ázsiában. Amikor Míszia felé mentek, 
Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke 
nem engedte őket.” (ApCsel 16:6-7) Vagyis 
volt olyan, hogy a Szent Szellem egy bi-
zonyos helyre vezérelte övéit, máskor 
pedig egyenesen nem engedte őket el-
menni valahová. Így van ezzel minden 
Isten Lelkére figyelő igaz ember. Ha fel-
ismerjük magunkban a Szent Szellem ve-
zetését, akkor hasonló áldások fakadnak 
a mi életünkben is. 
11. Anna hálát adott Istennek imái betel-
jesülésekor 
Anna hálaadó lelkületű volt. Az a nap, 
amikor megláthatta a kisded Jézust, iga-
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zolta egész addigi életét, amit ő egyetlen 
isteni ígéretre, a Megváltó eljövetelére 
tett fel. Hatalmas hit hatalmas áldással!  

Anna példájából megtanulhatjuk, hogy 
a hálaadással párosuló megvallás nem-
csak az imádság beteljesüléséhez vezető 
út, hanem a beteljesedés után a köszö-
net és a szeretet gesztusa is. 
Hogy mennyire fontos a mindenért há lát 
adás lelkülete, azt nemcsak Pál tollából 
(1Tessz 5:18; Ef 5:20), hanem egyenesen 
Jézus elvárásából is tudjuk a tíz leprás 
meggyógyítása kapcsán: „Megszólalt 
Jézus, és ezt kérdezte: Va jon nem tízen 
tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? 
Nem akadt más, aki visszatért volna, 
hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? 
És ezt mondta az Úr: Kelj fel és menj el, a 
hited megtartott téged.” (Lukács 17:17-19) 
12. Anna a történtek után mindazoknak 
beszélt Jézus megjelenéséről, akik vár-
ták a Messiást 
Életének megkoronázása volt, hogy ta-
núskodhatott mások felé is a Messiás 
megszületéséről! Mondhatjuk akár azt is, 
hogy ő lett az első újszövetségi prófé-
tanő, aki Jézusban felismerte a Messiást. 
Mivel Róla nyilvánosan is pré  - dikált, 
ezért nevezhetjük őt még az első női 
evangélistának is.  Anna fontosnak érez -
te, hogy ne tartsa meg magának azt, ami 

vele történt, hanem mások örömét és 
hitét is erősítse.  

Gondolkodjunk el most a prófétaasz-
szony életén, és azon, hogy ő miért is él-
hette meg imái beteljesülését? Anna 
állhatatosan hitte az Úr igéit, a Szent 
Szellemmel élő kapcsolatban volt, szün-
telenül böjtölve imádkozott, és felis mer -
te az időket, az alkalmakat, azaz teljes 
szívvel istenfélő életet élt.  

Anna prófétaasszony példája nyomán 
mi is évtizedeken át tartó megpróbálta-
tásokkal, alázattal, erős hittel, állhatatos 
imádsággal, fegyelmezett böj  töléssel, 
hűséggel, türelemmel, kitartással, prófé-
tai lelkülettel, a megváltó Jézus hirdeté-
sével, de legfő kép pen mindezek egyidejű 
beteljesítésével szolgáljunk Isten dicső-
ségére egészen addig, amíg beteljesedni 
nem látjuk ígéreteit, sőt azon túl is, aho-
gyan Anna prófétaasszony valószínűleg 
utol só leheletéig tette!  Mindez nagy ki-
hívás számunkra, de Anna számára is az 
volt, neki sem volt könnyebb!  

Anna, a remény prófétanője, – aki egy-
ben az Újszövetség első prófétaasszonya 
és első női evangélistája is –, magasra 
tette a mércét! Érdemes követnünk győz-
tes életpéldáját!  

Gergely Cecília 

1. Mi a foglalkozásod? 
Fodrász vagyok, most főállásban Anya.  

2. Miért ezt a foglalkozást választottad? 
Mindig is kiskoromtól kezdve szerettem 
a hajakkal bíbelődni, anyukám is szere-
pet játszott benne mert szorgalmazta 
ezt a szakmát. Később az is vonzóvá vált 
hogy beszélgetni tudok sok féle ember-
rel, illetve hogy kreatív szakma ami kéz-
ügyességet, kreativitást igényel. 

3. Amikor kisgyerek voltál, és kérdeztek, 
mit mondtál, mi leszel, ha nagy leszel? 
Amikor kisgyerek voltam szerettem 
volna színésznő lenni. Később tanárné-
niset játszottam mindig. 

4. Mennyire fontos az életedben a munkád? 
Mielőtt születtek a gyerekek 6 évet dol-
goztam a szakmámba. Ezalatt mindig 
képeztem magam. Nagyon élveztem 
hogy a visszatérő vendégekkel jó baráti 
kapcsolatok alakultak ki. Jókat beszél-
gettünk, így az emberek lelkével is tud-
tam törődni nem csak a hajukkal. Persze 
voltak kihívások is de jó lecke volt az 
alázat gyakorlására.  

5. Ha lenne rá lehetőséged, választanál 
másik pályát? 
Mindig eljátszottam a gondolattal egy 
másik szakma irányában de mindig csak 
gondolat maradt bennem. Valahogy 
mindig visszatértem a szak mám  hoz. 
Minden szakmának megvan a maga 
szépsége és kihívása. Engem érdekelt is 
gondolatban sok minden főleg ami em-
berekkel, gyerekekkel foglalkozik.  

6. Szerinted egy vagy több lábon érde-
mes élni? 
Én nagyra becsülöm azt akinek több 
szakmája van. Több lehetősége is van 
talán az életben. Bár van olyan is aki 
megtalálja a szakmáját és élete végéig 
azt csinálja mert abban érzi magát ott-

Ismerjük MEG egymást sorozat 

Schnellenperger 
Nikolett 

Ácsok és halászok 
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hon, mert az az elhívatottsága. Egyiket 
sem mondanám rossznak vagy jónak. Ez 
szerintem egyéni. Sok függ attól milyen 
vezetést kap az ember. Mindenki egyéni 
és Istennek egyéni tervei vannak az élet-
ünkre, a kérdés inkább az ezt meg tudjuk 
e találni. 

7. Mi a legszebb része a munkádnak? 
A legszebb része talán pont az hogy 
amíg szépítem az embereket kívülről 
addig meg tudom hallgatni őket, vagy 
épp csacsogok velük, vagy éppen amire 
szükségük van. Sok embert lehet így 
megismerni, életeket, élethelyzeteket. 

Nekem ez mindig is tetszett a szakmám-
ban. És persze egy egy jól sikerült elta-
lált frizura is jól esik az emberi szemnek 
és az öröm amit ezzel okozunk a viselő-
jének. 

8. Mi a legnagyobb kihívás számodra? 
 A kihívás pedig ugyan ez: az emberek és 

a különbözőségeik, hangulataik. Erre rá 
kell érezni, tudni kell kezelni a problé-
más eseteket. Persze van amikor szak-
mailag is kihívás egy egy frizura elké - 
szítése, javítása. Vegy sze rek kel dolgo-
zunk úgyhogy figyelni kell.

GYEREKSZÁJ
– Öcsi edd meg a pizzás csigát 
– Nem, nem eszem meg! 
– Miért? 
– Mert kitolja a szarvát. 

Dávid (2)

Beszélgettünk a családról, születésről,  
Matyi kérdezi: – Anya, a fiúkat az apák 
szülik, a lányokat pedig az anyák? 

Matyi (4) 

– Anya, hogy hívják a bácsit? 

– Jota. 

– Milyen Jota? – kis gon dolkozás 

után – toyota?              
      Emma (3)

Beni megölelt és közölte: – Anya, szeretlek, nem doblak ki!            Beni (3)

– Apa, a te cicidet 
mellizomnak hívják? 

Márk (4)

Pál Anikó, 
akit hetedszer sem ért el a veszedelem  

Ez a történet Anikóról szól. Úgy ismerjük őt, mint egy csön-
des, szelíd asszonyt, aki tekintélyes belső erővel bír. 
A Palánta gyermekmisszió gyülekezeti bábcsoportjá-
nak a vezetője évek óta. Odaadóan, kitartóan végzi 
ezt a munkát minden fórumon, ahol csak lehet. A cél: 
minél több gyermeket elérni az Evangéliummal. 
Ezenkívül az évente megtartott gyülekezeti gyer-
mektábort szervezi és vezeti egyre nagyobb siker-
rel. Feleség és édesanya, három jóképű férfipalánta 
boldog anyukája. De mi történt élete hátterében? 
Anikó nehezen, de ráállt, hogy hosszantartó szenve-
désének útját ismertté tegyük. „De ez nem rólam szól, 
hanem Istenről!” Biztosított engem. Igen, Istenről és 
Őbenne Anikóról szól ez a beszélgetés.

Hogyan kezdődött? Milyen betegséget ál-
lapítottak meg nálad?  
2000-ben derült ki, hogy vastagbélgyulla-
dásom van. Sokáig nem vették észre, hogy 
a májammal is gond volt. 2005 tavaszán 
háza sodtunk össze Palival, ősszel pedig 
kórházba kellett mennem ki vizsgálásra. 
Ekkor állapították meg, hogy a májamnak 
autóimmun betegsége van. A vizsgálat 
közben fertőzés történt, ami miatt az in-
tenzív osztályra kerültem. Az orvosok nem 
voltak biztosak abban, hogy ki fogok jönni 
onnan. Ekkor három hónapja voltunk há-
zasok Palival. Még az esküvő előtt Isten 
azt mondta, hogy a Jeremiás 1. alapján 
szolgálatra hívott el bennünket, és „meg-

erősített várossá teszlek, vasoszloppá és 
ércfallá…, harcolnak ellened, de nem bír-
nak veled, mert én veled leszek, és meg-
mentelek.” Meg kellett, hogy operáljanak. 
Isten elfedezte előlünk mindennek súlyát. 
A kórházi ágyra Igéket tettem ki és újra 
meg újra megvallottam azokat. Istent di-
csőítettem. A műtét kapcsán hasnyálmi-
rigy gyulladást kaptam, és kétszer is ope  - 
ráltak ezért akkor és ott. A fertőzés miatt 
pedig nem ment le a lázam, állandóan je-
geltek, hűtőfürdőt kaptam. Ezalatt vagy 
három gyülekezet imádkozott értem. Pali 
egy összejövetelen vett részt az Omega 
gyülekezetben, ahonnan hozott nekem 
egy imakendőt, amelyet folyamatosan a 
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májamra tettem. Pali nagyon bizakodó 
volt, az Úr nagyon erőssé tette. Nálam be-
villant egy pillanat, amikor megrémültem: 
nem akartam meghalni, nem akartam 
Palit itt hagyni. Isten adott egy Igét: „nem 
halok meg, hanem élek és hirdetem az Úr 
tetteit”. Később hazatérhettem. Isten cso-
dákat tett velünk, és decemberben már 
várandós voltam.  
Azon időszakban, amikor fiaink születtek, 
2006-ban és 2008-ban, minden évben 
vagy a beleimmel vagy a májammal kór-
házban voltam. Amikor 10 hetes volt Peti, 
az első fiunk, belobbant a májam, és két 
hétre be kellett mennem. Nagyon nehe-
zen indultam, rá kellett bízni az Úrra a kis-
fiam. Sokáig tartott ez az időszak, hat-hét 
éven keresztül. Isten Igével bátorított, 
hogy Ő gondot visel a testemről is. Férjem 

erősített, mellette gyógyultam lelkileg, Évi 
Mami sokat segített a gyerekek mellett, 
anyukám pedig gyakran bejött hozzám a 
kórházba.   
A fiúk gyorsan, egymás után születtek, az 
orvosok nem javasolták a harmadikat. 
Kérdeztük Istent efelől, aztán rábíztuk, és 
nem sokkal később várandós is lettem. A 
terhesség alatt szépen híztam, akkor 
egyáltalán nem volt gond a májammal, 
ami Isten dicsősége! Mégis, a harmadik 
fiunk születése után egy héttel ötödik 
hasi műtétem volt, mert a szülésnél be-
véreztem. Két vágással tértem haza a 
három kicsihez. 
Akkorra már biztosan tudtam, hogy ez va-
lóban élet-halál harc, amit a gonosz foly-
tat, és amit a Jeremiás könyvéből kaptam. 
De ott volt az ígéret: Jeremiás 1:19 szerint 

“Harcolnak ellened, de nem bírnak veled.” 
A legkisebb fiunk hároméves volt, amikor 
közölték velem, hogy máj transzplantáci-
óra lesz szükség. Mert ez a be tegség hir-
telen berobbanhat.  
Hogyan tudtál szembenézni a ténnyel, 
hogy súlyos operáció vár rád? 
Nem akartam elhinni, hogy ez velem meg-
történhet! Mással lehet, de én jól vagyok, 
nevelem a gyerekeket, szolgálunk. El se 
tudtam képzelni, hogy én ilyen helyzetbe 
kerülhetek. Amit az orvosok mondtak, 
mindent megtettem, de hittem, hogy 
Isten meg fog gyógyítani, és erre nem lesz 
szükség.  
Megvallottam: „Sok baja van az igaznak, 
de valamennyiből kimenti őt az Úr!” Egy-
szer, amikor egyedül voltam, szembe-
nézve az ellenséggel kiáltottam: „Eddig 
is felálltam az Úrral minden baj és műtét 
után. Tudd meg sátán, ha transzplantá-
ció lesz is, én akkor is felállok!” 
Igéket vallottam meg, imákat kértem. 
Rendszeresen ellenőrzésre jártam, a lele-
teim egyre jobbak lettek. Bíztam a gyó-
gyulásomban. 
2012. őszén, éppen a bábmisszió idején 
Peti, aki akkor hatéves volt, szalmonella-
fertőzést kapott. Kórházba került, ahol 
egy hetet ott voltam vele. Akkor tettek vá-
rólistára. Egyik este, amikor a fiam mellett 
a földön egy matracon feküdtem, a 147. 
Zsoltárt olvasva egy Ige ledöntött minden 
félelem-hegyet bennem. „Az istenfél-
őkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik 
az Ő szeretetében bíznak.” Bátorított, bár-

hogy lesz is, csak bízzak Benne, és amikor 
bízunk benne, akkor a mennyből gyö-
nyörködik bennünk az ÚR! Nem értettem, 
hogy s mint lesz, csak azt, hogy Istenben 
kell bíznom, átvisz engem mindenen – s 
ez nagy-nagy békességet adott, olyat, 
amely nem tőlem származott. Később a 
Jób 5:19-re hívta fel Isten a figyelmemet. 
“Hatszor kiment téged a bajból, és heted-
szer sem ér el a veszedelem.” – ígérte az 
Ige által. Akkor már hat operációm volt a 
császármetszésekkel együtt, s eddig min-
dig kisegített az Úr, ha transzplantáció 
lesz, akkor is meg fog segíteni – hittem! 
Mindig úgy imádkoztunk, hogy csak 
akkor legyen transzplantáció, ha tényleg 
szükség van rá. Amikor a várólistára ke-
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elején gondoltam a telefoncsörgéseknél, 
vajon most hívnak-e, de végülis ezek nyu-
godt évek voltak. 
2016. március 16-án éjfélkor hívtak fel, 
hogy készüljek, mert operálni fognak. Pa-
lival még indulás előtt letérdelve imád-
koztunk, amíg a betegszállító autó meg - 
érkezett.  
Operáció előtt egy órával még tudtam 
beszélni Mónival, mert másnap indult a 
húsvéti bábmisszió, elmagyaráztam, mit 
hol találnak, kiket kell még felhívni, stb. 
Aztán el kellett mennem jóddal zuha-
nyozni. Tusolás közben egyedül lehet-
tem, és hangosan kimondhattam ma - 
gam ból minden érzést, gondolatot, ké-
rést Istennek. Reggel kilenc órakor meg-
műtöttek. Az operáció jól sikerült. Isten 
mindenről gon - doskodott.  
Két hetet voltam kórházban. Épp húsvéti 
szünet volt. Amíg az intenzív osztályon 
voltam, nem jöhettek be látogatni, mert 
influenzajárvány volt, de valójában nem 
is voltam még nagyon magamnál. Amikor 
lekerültem az osztályra, akkor sem akar-
tam, hogy a gyerekek bejöjjenek. Nem 
akartam, hogy megijedjenek. Leveleket 
írtak nekem és telefonáltunk. Egyszer az 
ablakból inte gettünk egymásnak. 
Az orvosok és az ápolók elhallgatták elő-
lem, hogy milyen nehézségek, problémák 
adódhatnak az operáció után. Később 
szembesültem, mi mindenen mentek át 
mások. Isten csodamódon átvitt mind-
ezeken, csak a gyógyszerek néhány mel-
lékhatásával kellett megküzdenem. 

Miben tudtál Istenre hagyatkozni? 
Pali, Anikó férje is bekapcsolódott egy pár 
mondat erejéig a beszélgetésbe: Nem tu-
datosan mentem át a nehézségeken. Friss 
hívőként éltem, folytak az események, én 
pedig próbáltam azt tenni, amit hitben 
tennem kellett. Még én is furcsálltam, 
hogy nem aggódtam.  –  Isten a tenyerén 
hordozott. 
Az Úr szólt nekem egy istentisztelet alatt 
Budapesten az Omega gyülekezetben, 
hogy vigyek be Anikónak imakendőt az in-
tenzív osztályra. Anikó akkor gyakran a 
testére helyezte ezt a kendőt. 
A transzplantáció idején már többet gon-
dolkoztam a történteken, igyekeztem az 
Úrban lenyugtatni a dolgokat, és lekötött 
hogy a gyerekek ott voltak és velük kellett 
foglalkozni. 
Anikó folytatta: Nem vettük könnyedén a 
dolgokat, talán nem is fogtuk fel az egész 
súlyát. Nem az én, nem a mi hitünk volt 
az, amely átvitt bennünket a nehézsége-
ken, hanem az Úr, az élő Isten. Sokan 
imádkoztak értünk. 
A transzplantáció a folyamat egy része 
volt. Csütörtökön műtöttek, előtte való 
vasárnap Bocsor Péter odajött hozzám a 
gyülekezetben és bátorított: „kérjek bát-
ran Istentől!” Luca Gyöngyi hétfőn pedig 
mondta nekem, hogy David Herczog az 
összejövetelén kijelentette, hogy valaki új 
májat fog kapni. Mindig reméltem, hogy 
természetfeletti módon meggyógyulok, 
ezért most is erre gondol tam. Aztán azon 
a héten csütörtökön műtöttek. 

rültem Peti hat, Viktor négy, Tomi pedig 
két és fél éves volt. Három és fél évig vol-
tam a várólistán. Ezalatt az idő alatt hat-
hetente ellenőrzésre kellett járnom a 
kórházba. A gyermekek eközben növe-
kedtek, erősödtek, önállósodtak. Amikor 
kontrol lokra indultam, min dig csak any-
nyit mondtam nekik, anyának megnézik 
a máját, jól van-e.  
Sokfelől sok imát, segítséget és adományt 
kaptunk minden időben. Az Úr adja vissza 
nekik többszörösen! 
Annyi nehézségen mentél keresztül, meg-
rendült-e a hited Jézusban? 
2011-ben Tomi egyéves volt. Hirtelen ösz-
szeestem. Néhány óra múlva jobban let-

tem, és elmentem az érettségi találko-
zónkra, ami aznap volt. Estére nagyon fájt 
a hasam, bevittek a MÁV kórház belgyó-
gyászati osztályára. Kiderült, hogy petefé-
szek ciszta volt a testemben. Akkor 
műtöttek hatodszor.  
Egyik este a kórházfolyosón ültem kint 
egyedül, sötét volt, kevés lámpa égett. 
Úgy érzékeltem, mintha a sátán járkálna 
a folyosó végén és keresi, kit nyeljen el. 
Sokszor kérdeztem magamban, hall-e 
engem Isten, vagy nem vagyok elég jó, 
nem hiszek eléggé? Túl sok volt ez már, 
most a májam jól van, erre egy nőgyógyá-
szati  probléma miatt műtenek. Úgy érez-
tem, hogy nem is hiszek már. 
Ahogy telt az idő a hazatérésem után, a 
szerető férjem, szerető testvérek, gyüle-
kezet által Isten gyógyította a szívem. A 
gyülekezet nagyon fontos volt, nem kel-
lett megfelelni, megnyugodtam, gyógyul-
tam, mint egy családban. Eleinte úgy 
voltam ott jelen, hogy jaj, bárcsak ne is 
látnának, csak hadd üljek ott! És lassan a 
gyülekezetben hetek múlva újraindult a 
szellemi vérkeringésem. 
Hogyan fogadta a hírt a családod, hogy 
májátültetésre van szükséged? 
A gyerekeknek nem mondtuk el, nem 
akartuk őket megijeszteni. Lehet, hogy 
utólag másként tennék, az ő szintjükön 
elmagyarázni, de valójában hittem, hogy 
nem is lesz erre szükség. A férjem stabilan 
állt. Az anyukám nagyon aggódott, de 
nem mutatta. 
Három és fél évig voltam várólistán. Az 
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Szerdán éjfélkor csöngött a telefon, én 
nem akartam felvenni, de Pali fogadta a 
hívást, amelyben közölték, hogy van egy 
mája számomra, küldik a mentőt és men-
jek a kórházba. Nem gondolkodtam, csak 
csomagolni kezdtem, tettem a dolgomat. 
Marikának írtam, és kértem, hogy imád-
kozzon, hogy csak akkor legyen meg 
műtét, ha ez tényleg Istentől van. A leg-
jobb orvos operált egy új módszerrel, így 
kevesebb vért is veszítettem. 
Hogyan alakult a gyermekeiddel való kap -
csolatod a műtét után, lábadozásod idején? 
Egy-két testvér mondta, amikor műtöttek, 
hogy a fiúk milyen kiegyensúlyozottak. 
Biztosan azért, mert látták, hogy apa és 
anya sem ijedt meg. Örültem, és hálát ad-
tunk azért is, hogy akkorra lett a műtét 
időzítve, amikor már elég nagyok és önál-
lóak (6, 7 és 9 évesek) voltak. De koruknál 
fogva és fiús tempe  ramentu mukból kifo-
lyólag időnként, amikor rám ugrottak vol -
na, el kellett tolnom őket magamtól, ami 
nehéz volt nekik és nekem is. Néha sza-
ladtak felém, de nem ölelhettek meg, mert 
a műtét helye még érzékeny volt, és pont 
olyan magasak voltak, így a fejük épp oda-
ért. Emlékszem, csak ültem a kanapén, 
onnan irányítottam őket, hogy mikor mit 
csinálja nak. Pl. „engedd a kádvizet (mert 
nem érzékeltem a hideg és meleg vizet), 
hozd a pizsamát, kend a kenyeret, hozd a 
la vórt…” mert nem bírtam még jól járni, 
lassan mozogtam, nem emelhettem. Hat 
hét után tudtam először egyenes háttal 
menni bátran. Nem vihettem őket isko-

lába, nem mehettem velük közösségbe. 
Elfogadták, hogy anya még nem mehet 
velük vasárnaponként. Pl. apa ment az 
Anyák napi műsorokra. Nagyon sokan se-
gítettek nekünk. Volt, aki a sütött a fiúk-
nak, vagy hazajövetelem előtt fertőt le - 
nítette a lakást, vagy suliba kísérte a gye-
rekeket. Előfordult, hogy elkísértem az 
oviba a kisebbet, de már be nem mehet-
tem. Az ablakon át néztem, milyen ügye-
sen készül egyedül. Több héten át na - 
ponta akár többször is megkérdezte Tomi: 
„Anya, szeretsz engem?” – valószínű, e köz -
ben dolgozta fel az eseményt és csitultak 
a félelmei. Hetente kellett kont  rollra men -
ni a kórházba, ahova beteg szállító vitt.  
Ennek öt éve már – dicsőség Istennek! Egy 
évig voltam táp pén zem, így tudtam leg-
alább az első sulis években se gí teni a gye-
rekeknek a tanulásban. Valójában a gye - 
rekek jól alkalmazkodnak, és ha biztonsá-
gos lég -kör  ben vannak, feldolgozzák az 
ese ményeket. Sokat fejlődtek eb ben az 
időben, hiszen takarítaniuk kellett, segí-
teni a főzésben, meg egyebekben. Ezalatt 
önállósodtak, és szépen egymásra hango-
lódtak.  
Mit mondanál azoknak, akik hasonló hely -
 zetben vannak, mint te is voltál a beteg-
ség, a várakozás, az operáció és a felé - 
pü lés idején? 
A sátán a padlóra küldött, de Isten mindig 
felállított. A megvallások életben tartják 
a hitet, de ha összeomlok is, Ő csak annyit 
kér, hogy bízzak Benne! 
A kétségeket – „nincs elég hited, nem 

imádkozol eleget, nem vagyok elég jó Is-
tennek, téged elfelejtett…” – ki kell zárni. 
Isten a szívet nézi. A pislogó mécsest nem 
oltja el, az őszinte szívet szereti és meg-
áldja. Az Úr minden bajból kihozott. Azt 
mond ták nekem, hogy beteg vagyok, sú-
lyos beteg, de úgy is kellene élnem, mint 
egy beteg? Nem!  
Sem a betegség, sem az operáció miatt 
nem maradt abba például a bábszolgálat 
2008-tól. Amikor négy hétig az intenzíven 
voltam az esküvőnk évében, a Zsoltár 
118:17-es verset kaptam: „nem halok meg, 
hanem élek és hirdetem az Úr tetteit.” 
Nem halok meg, ezért hirdetem Isten cse-
lekedeteit, és mivel hirdetem, ezért nem 
halok meg – vallottam meg mottómként 
később is a nehéz években.  

Hálás vagyok a férjemért, aki mellettem 
állt mindig mindenben, és mellette gyó-
gyultam meg lelkileg. Amikor megismer-
kedtünk, elmondtam, hogy gyógy - szert 
szedek. Ő Istennel megbeszélte, hogy ezt 
vállalja. Messze nem tudtuk még, mi 
minden vár ránk. A vastagbélgyulladás 
orvosilag nem gyógyítható, viszont a 
szere  tet - légkör, ami körül vett, Pali elfo-
gadása, az a biztonságérzet, amit nyúj-
tott, és a hite segített engem a gyó gyu - 
lásban. Az orvos maga mondta, hogy sem 
gyógyszer nem kell már rá, sem tükrözni 
nem fog már évente.  
A házastársak nagyon tudnak segíteni 
egymásnak, hiszen ha az egyiket meg-
támadják, megvédi őt a másik. De bizta-
tok mindenkit, hogy bátran kérjen és 
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Felneveltél Atyám, 
hogy járjak a tengeren. 
Felneveltél Atyám, 
hogy szökelljek hegyeken. 
Felneveltél Atyám, 
hogy tűzön átmenjek. 
Felneveltél Atyám,  
hogy felhőkön át 
Hozzád emelkedjek. 
Felneveltél Atyám,  
hogy vihar magjában megálljak. 
Felneveltél Atyám,  
hogy szelek szárnyain suhanjak. 
Felneveltél Atyám,  
hogy szabadon a Tiéd lehessek, 
Felneveltél Atyám, 
hogy örök korok korain át 
uralkodjam Veled. 
Ki ne félne hát Téged, szent Örökkévaló? 

Bijl-Fodor Izabella 

FELNEVELTÉL ATYÁM

Színezd ki!fogadjon el baráti segítséget, támogatást 
nehéz időben, mert egymás terhét hor-
dozzuk. Mindenben hála a mi megtartó jó 
Atyánknak!  
Anikót és családját az Úr hordozta a kar-
jain azokban az években, amelyek igen 

nehezek voltak. Az Ő karja az imádságok-
ból és hitből tevődött össze.  
Nemrég írtam egy verset, amelyet egy is-
mert ének ihletett meg, úgy gondolom, 
Anikó, ez a megvallásod lehet! 

Bijl-Fodor Izabella 
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10+1 KÉRDÉS 
VÁLASZOL: 

JOSEPH OMONDI 

ODHIAMBO

1. Böjt alkalmával mi az, amiről a legne -
hezebb számodra lemondani? 
Nekem a részleges böjtök mennek ne-
hezebben és olyankor a legnehezebb 
egy-egy étkezést kihagyni. Jobban sze -
 retem az egésznapos és a vizes böjtöt. 

2. Mi az, amit mindenképp megtanítanál 
mondjuk a 16 éves énednek? 
Azt, hogy ne törvényből akarjon meg-
igazulni mert kegyelméből van a meg -
igazulás. 

3. Mi volt a legmeghatározóbb Isten él-
ményed? 
Még 11 évesen ige olvasás közben egy 
hangot hallottam ami ezt mondja: „Jaj 
nekem ha az evangéliumot nem hirde-
tem.” 

4. Melyik igevers az, amiből mindig tudsz 
erőt meríteni? 
„Avagy nem parancsoltam-é meg né -
ked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne 
rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Iste-
ned mindenben, a miben jársz.” (Józsué 
1:9 HUNK  https://bible.com/ bible/84/ 
jos.1.9.HUNK) 

SZÜLETETT: 1982. 11. 06. Nairobi, Kenya  
ÚJJÁSZÜLETÉSE NAPJA: 1989 januárjában 
adtam át az életem Jézus Krisztusnak 
Mombassában egy misszionárius test-
vérrel való beszélgetést követően. Addig 
is hittem és vallottam hogy Jézus Krisz-
tus a megváltóm de ott lett egy hatá-
rozott dön  téssé – 1996. december 23-án 
merít kez  tem be Budapesten 
VÉGZETTSÉGE: Intenzív terápiás ápoló, 
aneszteziológiai asszisztens és pszichi-
átriai ápoló 
JELENLEGI FOGLALKOZÁS: Programozó 
informatikusnak tanul. 
FŐ SZOLGÁLATI TERÜLETEK: Közbenjáró 
ima, evangélizáció, lelkigondozás.

5. Ha egész életedben csak egy fajta 
ételt ehetnél, mi lenne az? 
Sült burgonya (hasáb burgonya). 

6. Mi a kedvenc gyermekkori emléked? 
Amikor 11 évesen sétáltunk öcsémmel 
a 16. kerületben és beszéltünk az em-
bereknek Krisztusról és a megváltás-
ról. 

7. Ha tehetnéd, melyik korba utaznál 
vissza és miért? 
Az első pünkösd korába mert érdekes 
lenne ott átélni az első pünkösdöt a 
felházba az akkori tanít vá nyok kal. 

8. Hogyan képzeled el az álomnyaralá-
sod? 
Egy napsütéses helyen egy evangelizá-
ciós kampány közben. 

9. Milyen hobbit/sportot próbálnál ki, 
amire eddig nem volt lehetőséged? 
Autóversenyt. 

10. Ha bármilyen munkát választhatnál, 
mi lenne az?  
Amióta csak vissza emlékszem mindig 
evangélista szerettem volna lenni. 

 
+1 Ha Isten most válaszolna egy kérdé-

sedre, mit kérdeznél tőle? 
Mi az akadálya annak, hogy az em-
berek meggyógyuljanak mikor imád-
kozom értük ahogy Isten az ígérte/ 
mondta nekem.
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Hogyan nyílt lehetőséged ennek a két 
könyvnek a kiadására? 
Mindig akartam könyvet írni kislányko-
romtól kezdve, de ha elkezdtem, általá-
ban nem fejeztem be. Anyukám (Fó - nyad 
Anna, a Szeretet Lángja Gyülekezet Pan-
nija – a szerk.) pontosan tudja ezt, ezért 
küldte át nekem az Örömhír Alapítvány 
pályázati felhívását, amelyben új írókat 
kerestek, akik fiataloknak írnának köny-
veket. Éppen akkor kezdett el a legkisebb 
fiam az óvodába menni 9-től 15 óráig, és 
nagyon úgy éreztem, hogy ezt meg kel-
lene próbálnom, és hogy ezt Isten is tá-
mogatni fogja. A pályázathoz be kellett 
nyújtani egy első fejezetet megírva, vala-
mint egy tervezetet a fejezetcímekkel és 
egy rövid összefoglalót, illetve meg kellett 
határozni a korosztályt is, akiknek szán-
nád. Mindezt jelszóval kellett kü lön borí-
tékban küldeni, hogy ne tudják, hogy 
kinek a könyvét olvassák. Először elküld-
tem az Emma és Bekkát, de hirtelen tá-
madt egy ötletem a Buksival kapcso - 

latban is, amit egy nap alatt összedobtam 
és szintén benyújtottam  egy második pá-
lyázatként. Több hónappal később jött a 
visszajelzés, hogy mind a két munkámat 
elfogadták. Összesen három írót válasz -
tottak, hogy írják meg az egész könyvet. 
Azt mondták, hogy írjam meg az Emma és 
Bekkát, de mivel több embernek akarnak 
lehetőséget adni a Buksira csak bátorítot-
tak, hogy írjam meg, mert ennek a kiadá-
sára akkor nem volt lehetőség. Végig 
olyan érzésem volt, hogy Isten bátorított 
és segített, hogy végig tudjam csinálni. 
Végül pedig mégis megjelenhetett a Buksi 
is, mert szerettek volna egy fiatalabb gye-
rekeknek szóló könyvet is. 
Említetted, hogy fiatal korodban is sze-
rettél írni. Milyen emlékeid vannak róla? 
A magam szórakoztatására mindig me-
séltem magamnak. Ha nem tudtam el-
aludni, akkor kitaláltam mindenféle 
történetet, aminek én vol tam a főszerep-
lője, és így aludtam el. A leírásával volt 
gondom, mert elkezdtem leírni és bele-

EGY MEGVALÓSULT ÁLOM 
 
Biztosan mindenkinek van valami régi, gyermekkori álma, 
amiről kis korában azt gondolta, biztosan megvalósítja majd, 
ha felnőtt lesz. Potts-Klement Edinának ilyen álma volt az 
írás. Persze az élet közben zajlott körülötte, férjhez ment, 
külföldre költözött, négy gyermek édesanyja lett, majd a leg-
váratlanabb időpontban Isten beteljesítette ezt az álmot, ami 
mindezidáig ott szunnyadt benne, várva a megfelelő alkalmat, 
hogy formát ölthessen. 

untam. Volt is egy ilyen félelem bennem, 
amikor elkezdtem a könyvek írását, hogy 
„már megint nem fogod befejezni”. 
A könyvbemutató videódban mondtad, 
hogy volt nektek is kutyátok. Mennyire 
hasonlít rá Buksi, mennyire merítetted a 
saját életedből a történetet? 
A mi Buksink is egy vörös szí nű keverék 
kutya volt, de nem így találtuk, ahogy a 
könyvben van leírva. A szökések kitalál-
tak, de a tóba csúszós történet, és a sü-
nikaland is megtörténtek. 
Mennyire volt tudatos a történet szer-
kesztése? Mennyire változott írás köz-
ben, amit elterveztél? 
Az Örömhír Alapítvány adott egy keretet, 
ami nagyon segített. Le kellett írni az el ső 
fejezetet és a fejezetcímek adtak egy ívet, 
hogy honnan-hová akarok eljutni. De 
persze a történet teljes egészében az 
írás közben formálódott ki. 
Nagyinak a karaktere, a bibliai törté-
netek tudatosan kerültek bele?  
Igen, tudatosan kerültek bele és a ki-
írásban is benne volt, hogy a köny-
veknek a keresztény értékeket kell 
vala - milyen formában közvetíteniük. 
Ezt így is beszéltem meg Istennel, 
mert így az Ő dicsősége a két könyv.  
Szoktál kapni visszajelzést olvasóktól? 
Igen, párszor, főleg a rokonok gyereke-
itől. Kaptam képeket, ahogyan olvas-
sák a könyvet. Kisebbek közül akad 
olyan, aki még nem is tud olvasni, de a 
képek alapján elmeséli otthon a Buk-
sit. Ez nagyon bátorító a számomra. 

Hogyan választottál illusztrátort a köny -
vedhez? 
Az is nagyon jól jött ki, mert az Alapít-
vány is mondta, hogy keresnek illuszt-
rátort, de ha én tudok valakit, szóljak. 
Panniról, akit  a gödöllői baptista gyüle-
kezetből ismerek, tudtam, hogy gyönyö-
rűen rajzol, sőt már illusztrált is könyvet. 
Egyszer beszéltünk és mondta, hogy ő 
nagyon szívesen illusztrálná, én pedig 
észben tartottam. Amikor felkértem a 
Buksi illusztrálására, nagyon megörült. Jó 
volt vele együtt dolgozni, mert mindig 
megmutatta min dolgozik és egyeztette 
velem, hogy nekem is megfelelnek-e a 
rajzok. Ebben is benne volt nagyon Isten, 
mert Panni épp úgy rajzolta le Buksit, 
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ahogyan az én fantáziámban is élt.  
Az Emma és Bekkának az első fejezetébe 
beleolvastam, gödöllői lakosként mintha 
magam előtt láttam volna a 8-as előadót, 
az Alsó-Parkot a patakkal, a Dellő elneve-
zés, maga is na gyon árulkodó volt szá-
momra. Ezek is fiatalkori emlékek, vagy 
tudatos választás?  Esetleg némi honvágy? 
Az Emma és Bekka szereplői és a cselek-
mény teljesen kitaláltak, de magát a hely-
színt valóban Gödöllő és a környéke ihlette. 
Az első fejezetből láttam, hogy a tinéd-
zser korosztály virtuális valósággal keve-
redése látszik. Mi itt a tanulság? 
Igen, van egy ilyen szál is, hogy kell-e 
ennyi közösségi média? Ami meghúzódik 
valójában a háttérben, hogy mennyire 
gonoszok tudnak lenni egymás hoz, és 
hogy van megbocsátás. A legfőbb mon-
dandója a megbocsátás. 
Nagyon izgalmas az első fejezet, azon gon-
dolkodtam, mi lesz itt később! Hallottam, 
hogy nagyon olvasmányos, ne héz lerakni. 
A saját gyerekeidet mennyi re érinti a 
könyvben szereplő témakör? 
Anikó már nagylány, és ő nagyon okos. Egy 
ideig volt bennem egy olyan érzés, hogy 
mindentől meg kell óvni, hogy mindenhol 
ott kell legyek, hogy lássam, mi van a te-
lefonján. Négy gyerekem van, kettőnek 
van telefonja, és rájöttem, hogy egysze-
rűen lehetetlenség nyomon követni, hogy 
ki mit csinál a telefonján. Most, hogy itt-
hon tanulunk, három laptopunk van, táb-
lagépünk, ezért meg kell bíznom bennük 
és muszáj lesz őket elengedni, Nem lehet 

őket 
kontrollálni egyfolytában. Az alap vető elő-
vigyázatosságon kívül annyit tudok tenni, 
hogy imádkozom ér tük. Ezt tanulom, Ani-
kót nagyjából elen gedtem és azt látom, 
hogy ésszerűen csinálja a beállításokat, 
nem vállal felesleges kockázatokat. A 
másik, hogy keresztény iskolába jár, és 
olyan barátai vannak, akik hasonló érték-
rendet képviselnek. 
A saját gyerekeid olvasták a könyveidet? 
A Buksit olvastam fel nekik, nagyon tet-
szett nekik, úgyhogy nagyon sikeres volt. 
Anikó nehezen tud magyarul olvasni, el-
kezdte az Emma és Bekkát, de mondta, 
hogy bonyolult neki magyarul. Miután 
felolvastam neki az első fejezetet azt 
mondta, hogy annyira sokkolta, hogy az 
ő Anyja ilyet tud írni!

ESZTER ASZTALA 

Sárgarépás 
túrórudis szelet 

• VINCZE JÁNOSNÉ, MARIKA RECEPTJE  • 

Egy közepes sárgarépát lereszelünk, majd 
hozzáadunk 3 evőkanál darált diót, fél cso-
mag sütőport, 1 evőkanál cukrozott kakaó-
port, továbbá 1 mokkáskanálnyi őrölt fahéjat 
és alaposan összekeverjük. Válasszunk szét 3 
tojást, és a fehérjét 2evőkanál cukorral verjük 
habbá. Adjuk hozzá a tojássárgájákat, és ver-
jünk hozzá még 2 evőkanál olajat. Végül 3 
evőkanál finomliszttel, és az összeke-
vert répás-diós masszával óvatosan 
forgassuk össze. Kenjünk ki egy őz-
gerinc formát, és a készre kevert 
masszát simítsuk bele, majd sorban 
rakjunk bele annyi túrórudit, amennyi 

belefér. Előre melegített, 180 fokos sütőben 
kb. 20 percig süssük. 
 

Jó étvágyat!  Szeretettel.  




