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Tudod az élet 
Nem tejfel és álom 
A világot a tévében másképpen látod 
Pedig ha kilépsz 
A picinyke szobádból 
Meglátod nehéz, és 
Nem mindennapi álom. 
De van egy jó barátod, 
A baj csak az, hogy nem látod 
Ő érted halt meg a kereszten 
Hogy segíthessen neked. 
Nem kell mást tenned, 
Csak nyisd ki a szívedet. 
Add át életed uralmát Neki, 
És másképp fog minden menni. 
Így Ő minden nap veled van, 
Mindig készen áll a kapcsolatra. 
Beszélgess Vele imában, 
És olvasd az igét a Bibliában.

Herczeg Ágnes: 

MIT AKARSZ LÁTNI? 
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A Szeretet Lángja Gyülekezet 

VIII. SZERETET-TÁBORA 

– Gödöllő 2021. nyári napközis tábor 
 
A gödöllői nyári napközis tábort idén 8. alkalommal tudtuk megtartani 4-14 éves gye-
rekek számára. A táborba idén 60 gyerek jött el és e mellette 12 kamasz segítőnk is 
volt (15-18 évesek).  

Az idei táborunkban többször szükség 
volt bátorságra, már a szervezés idején is.  
Gyülekezetünk házát és külső területét 
nagyon szeretjük, de kicsinek bizo-
nyult már a majd 100 fő szá-
mára. Ezért a Gödöllői 
Agapé Gyülekezettől 
béreltük a tábor-
helyet idén. Ez 
tágas volt bent is, 
kint is. Az épület 
mögötti nagy rét jó 
lehetőséget biztosí-
tott a nagy mozgást 
igény lő játékokhoz. Cso-
daként éltük meg, ahogy a 
tábor időpontját és a helyszínét 
sikerült össze     han golni. Mindkét eset ben 
mások segítségét, lemondását tapasztal-
tuk meg, hogy nekünk könnyebb legyen. 
Legyenek áldottak ezért! 

Ezen a héten Józsué könyvének esemé-
nyeit dolgoztuk fel. Továbblépés volt szá-
munkra az is, hogy idén a tábor szolgálói 
adták elő a történeteket, díszlettel, ze-
nékkel feldolgozva; minőségi előadás 
volt. Az egyik gyülekezeti apuka rendezte, 
készítette, végül nagyon különlegesre si-
kerültek a jelenetek. Erőteljesek, hatáso-
sak, üzenettel teljesek lettek. Minden 
jelenetben volt egy rész, ahol a gyerekek 
is bekapcsolódhattak interaktív módon. 
Hol a Jordán folyón való átkelést ünne-
peltük közös tánccal, máskor a várfalak 
körbejárásában volt részük, vagy a kirá-
lyok elfogása volt a feladatuk. 

Minden délelőtt dicsőítés volt, együtt 
énekeltünk, táncoltunk a gyerekekkel. Na-
ponta készültünk közös nagy játékokkal, 

vizeskedéssel, volt kincskeresés 
és túráztunk is a közeli er-

dőben. Délutánonként 
a szabadidőben a 

gyerekek választ-
hattak a lehető-
ségekből: alkotás, 
ping-pong, cso-
csó, foci, kresz pá-

lyán való biciklizés, 
kosarazás. Egyik nap 

ugrálóvárat is kaptunk 
kölcsön a helyi gyüleke-

zettől, máskor egy ismerős lány 
érkezett arcfestéssel vagy épp a közeli lo-
varda nyitotta meg ajtaját egy sétára. 

A tanításokat az ebéd utáni csendespi-
henő idején tudtuk a gyerekekkel átbe-
szélgetni, 6 korosztályba osztottuk el 
őket. Nagyon áldottak lettek, éltek a lehe-
tőséggel a táborozók, kérdéseket tettek 
fel, a személyes problémáikra itt derült 
fény. Volt közöttünk nem egy gyerek, aki-
nek igen komoly lelki sérülése volt, amit 
több esetben előre tudtunk is. Ezért na-
gyon örültünk, hogy eljött szolgálónak az 
egyik gyülekezeti társunk, aki fiatalként 
komoly munkát végez, mint mentálhigié-
nés szakember. Ő nagy segítségünkre volt. 
Tudtuk, kiért hogyan imádkozzunk, ho-
gyan kezeljük őt, vagy épp a szülőnek tud-
tunk valamilyen tanácsot, útmutatást 
adni.  

A táborunk mottója: 
„Légy erős és bátor, ne félj, és ne rettegj, 
mert veled van Istened, az Úr!”     Józs. 1. 
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A szerdai napon evangelizáció volt, ahol 
Isten a kegyelmével munkálkodott a szí-
vekben, és sok gyerek hívta be az életébe 
Jézus Krisztust. Emlékezetes számunkra 
egy 8 éves kisfiú, akinek sosem lehetett 
hallani a hangját, nem szólt szinte senki-
hez, nem láttuk mosolyogni, csak nagy 
szemekkel csendben figyelte a körülötte 
zajló eseményeket. (Egy utcamissziós bá-
bozásunk alkalmával hallott a táborunk-
ról, így jött el a barátját is meghívva.) Az 
evangelizáció után imádkoztunk a gyere-
kekért, így aztán őhozzá is odament egyi-
künk, bár ő nem kérte, csak hallgatott. De 
amikor kérdeztük, szeretné-e, ha Jézus az 
életedben lenne mindig, akkor igennel 
válaszolt. Még aznap délután, amikor egy 
bábjelenetet adtunk elő a gyerekeknek, a 

visszakérdezésnél az ő keze végig fent 
volt. Mikor nem jelentkezett senki más, ő 
akkor is csak mondta, mondta a gondola-
tait. A tábor végén a „Ki mit tud?”-nál ott 
táncolt néhány gyerekkel legelöl a szülős-
táborozós nagyközönség előtt. Mert Isten 
a szabadító! 

Az idei táborban megvalósult egy régi 
álmunk is, és ezzel újabb dologban tet-
tünk egy bátor lépést.  Csütörtök este a 9 
év felettiek ott aludhattak a táborban. 
Nagy izgalommal várták ezt, és valójában 
mi, a szervezők is reménnyel telten tekin-
tettünk előre, vajon hogy alakul majd. 
Végül mély nyomot hagyott bennünk ez 
az este. Felkészültünk tábortűzzel, vicces 
programokkal, játékokkal, hotdog-gal, sü-
tivel, esti dicsőítéssel és bizonyságtétel-
lel. De arra nem számítottunk, hogy 

ter-
veinket teljesen felülírják az események. 
Az egyik testvér – akit ezért hívtunk – me-
sélni kezdett a gyerekeknek az életéről, a 
megtéréséről. Volt szó benne a szégyen-
ről, a megfelelési kényszerről, az eluta-
sítottságról és a kisebbrendűségről. A 
végén kihívta a gyerekeket, és ki melyik 
dologban volt érintett ezek közül, kérhet-
tek imát. Az Úr meglátogatott minket sza-
badító szeretetével. Kézzelfogható volt a 
jelenléte. Volt ott sok ölelés, sok sírás, sok 
beszélgetés és aztán sok örömkönny. Egy 
kisfiú vagy két órán keresztül járkált egyik 
vezetőtől a másikig, és csak sírt, sírt, azt 
mondogatta, nem tudja, miért sír, de ő 
annyi rosszat tett. Majdnem éjfél volt már, 
de éhes addig mégsem volt senki és nem 
is vágyott senki belefogni a játékokba. A 

tábortűznél volt utána a vacsora, csak 
egyszerűen virsli és szalonna kenyérrel, 
zöldséggel. Milyen békesség és nyugalom 
volt ott a város szélén a csillagos ég alatt! 
Egy maroknyi csapatra nézett le a meny-
nyei Atya és áldó kezével vont körül min-
ket. Egy éjszakai sétát tettünk utána a 
környékbeli erdőszélen. Sokáig minden-
kiben csak gondolatok jártak, próbálta 
felfogni azt, ami bent történt, majd lassan 
feloldódott a csapat, és zsibongástól lett 
hangos a csendes erdő. Hazaérve nem 
kellett takarodót fújni, mindenki gyorsan 
megmosdott, keresett egy szivacsot, egy 
helyet a nagy teremben, és már aludt is a 
tábor. Az Úr pedig éberen őrizte ennek a 
sok fiatalnak az álmát, akik megéreztek 
valamit az Isten hatalmából. Mindenért 
Övé legyen a dicsőség! 
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A gyülekezeti ifjúság a zárónapon a 
tábor helyszínén tartotta meg az ifi alkal-
mát, ahova szeretettel invitáltuk a 12-14 
éves táborozókat. Így már meg is ismer-
kedhettek annak tagjaival, a vezetőkkel és 
a légkörével. Azóta is hívogatjuk a csalá-
dokat gyülekezeti eseményekre, pl., ami-
kor gyülekezeti piknik van, ifjúsági 
istentisztelet vagy éppen a városban szol-
gál a bábcsoport.  

Hálát adtunk Istennek, hogy sokan jöt-
tek vissza táborozni az előző évek után. 
Azért is, mert a csapat fele nem keresz-
tény családból érkezett. A nehéz körülmé-
nyek között élő gyerekeket is tudtuk 
támogatni anyagilag, hogy részt vehesse-
nek ezen a héten. Amelyik családból 
pedig három vagy több táborozó volt, a 3. 
(és 4.) ingyenesen jöhetett. Isten gondvi-

selését tapasztaltuk meg ebben is, mivel 
túl nagy összeget nem akartunk emelni a 
tavalyi árhoz képest, de a bérleti és a rezsi 
díjat is ki kellett kalkulálni. A szolgálóknak 
a saját étkezésüket nem kellett befizetni, 
mert azt vallottuk: méltó a munkás az 
ebédjére. A kamasz segítők pedig féláron 
jöhettek. A jó konyhásaink ügyesen vásá-
roltak, a gyülekezeti testvérek egy-egy sü-
teménnyel, gyümölccsel támogatták a 
tábori életet, és az Úr megáldott minket, 
mert a végén, hála az Úrnak még maradt 
is! A gyerekektől értékes ajándékkal bú-
csúztunk el, és a kamasz segítőknek is 
megköszöntük szolgálatukat: mindenki 
kapott egy neki való keresztény könyvet, 
akinek pedig nem volt még Bibliája, 
annak azt is tudtunk adni.  

Hálát adunk a kamaszokért, akik nagy 

odaszántsággal adták magukat és nem 
nézték, mikor, miről maradnak le azért, 
mert feladatot kaptak. Ha munka, segít-
ség kellett, fáradhatatlanul, jó hozzáállás-
sal azonnal ugrottak. Legyen az tűző na - 
pon, kora reggel, legyen az vízhordás vagy 
pisiltetés, takarítás vagy épp várépítés! A 
szolgálatokba is mind több fiatalt von-
tunk be, az egyetemisták és fiatal felnőt-
tek is beálltak a tanításba, csoport ve - 
zetésbe, dicsőítésbe. Hiszen tanítványozni 
kell a következő generációt! Az Úr tegye 
áldottá őket, hogy bölcs, teherbíró, bátor 
harcosai, építői legyenek a jövőnek, mint 
Józsué és a népe! 

Több szülő jelezte, milyen jó a légköre 
a tábornak. Voltak külsősök, aki el-

mondták, ilyet nem tapasztaltak még. 
Volt, aki elárulta, mindig sírás jön rá, 
amikor belép a tábor helyszínére. Isten 
szeretetteljes ottlétét érezhették meg. 
A csodás hét végén mit tehetünk? Elen-
gedjük őket, és az Úrra bízzuk a gyereke-
ket és a szülőket. Ő munkálkodjon 
tovább, hogy megma rad janak a keskeny 
úton, és Jézussal járják az életüket. A ma-
gokat imával öntöz  getjük, mert hisszük, 
hogy egyszer kikelnek, és nagy fává cse-
perednek.  

Köszönjük az imádságokat, amivel hozzá 
járultak a testvérek ahhoz, hogy ilyen fe-
lejthetetlen legyen ez a 8. Szeretet-tábor. 
Mindenért hála és dicsőség Istennek! 
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A Filippi jövendőmondó lány esete
Az Apostolok cselekedetei bemutatják az 
ősegyház életét, betekintést kapunk 
abba a korai korszak -ba, amikor az egy-
háznak még neve sem volt. A gyü lekezet 
tagjai a letartóztatásoktól és az üldözte-
tésektől való állandó félelemben él -tek, 
ró mai és zsi dó hatóságok részéről is. 
Az új egyház a kibon   ta  kozó üldöztetések 
ellenére robbanásszerűen nö  ve   ke -dett. 
Az el ső keresztények élete meglehetősen 
moz gal  mas volt, kü lö nö sen azé a csa-
paté, amely – Pál apostollal az élen – 
újabb és újabb területekre vitte az evan-
géliumot. 

A 9. fejezetben a damaszkuszi úton az 
egyháza egyik legnagyobb üldözőjét vá-
lasztja ki Isten, hogy az egyházát vezesse. 
Az Apostolok cselekedetei 13. fejezetétől 
már Pál kerül a figyelem középpontjába 
Péter után. 

Pál a szír Antiókhiában, az ottani gyü-
lekezethez tartozott, ott tanított és pró-
fétált, majd elindult első missziói útjára 
Barnabással, akit korábban a Jeruzsálemi 
gyülekezetből küld tek Antiókhiába, ami-
kor hallották, hogy ott is sokan tértek 
meg az Úr hoz az István halála miatt tá-
madt üldöztetés következtében szétszé-
ledt tanítványok által hirdetett öröm    - 
üzenet hal lá sa révén. 

Ide visszatérve a második missziós út-
jára is innen indul Pál csak most Szilász-
szal, nem Barnabással, egy kis nézet  - 

eltérés miatt. Szilász is a Jeru  - zsálemi 
gyülekezet egyik vezetőjeként ér  ke zett 
Antió  khiába az apostolok üzenetét hozva 
a gyülekezetnek. 

Pál gondosan megtervezett útját egy 
látomás miatt megváltoztatta. Ennek el-
beszéléséből az is kiderül, hogy milyen 
szo katlan volt az ilyenfajta kinyilatkoz-
tatás. 

Apostolok cselekedetei 16 6Amikor ke-
resztülmentek Frígián és Galácia tarto-
mányán, a Szent Szellem megtiltotta 
ne kik, hogy Ázsiában hirdessék Isten igé-
jét. 7Míziába érve megkísérelték ugyan, 
hogy Bitíniába menjenek, de Jézus Lelke 
nem engedte őket. 8Ezért átmentek Mí-
zián, és lementek Troászba. 9Itt látomás 
jelent meg Pálnak éjnek idején: egy ma-
kedón férfi eléje állt és könyörgött neki: 
»Jöjj át Makedóniába, és segíts rajtunk!« 
10Miután ezt a jelenést látta, késedelem 
nélkül igyekeztünk elindulni Makedóni-
ába. Biztosan tudtuk, hogy Isten hívott 
minket, hogy hirdessük nekik az evangé-
liumot. 

Makedóniában Filippiben, Makedónia 
vidékének első városában töltöttek né-
hány napot, ahol 13Szombaton kimen-
tünk a városkapun kívülre, egy folyó 
mellé, ahol tudomásunk szerint imád-
kozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az 
egybegyűlt asszonyokhoz. 14Hallgatott 
minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, 



2021. 2. félév 13Oikosz12

egy Thiatirából való bíborárus, akinek az 
Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen 
arra, amit Pál mond. 15Amikor pedig háza 
népével együtt megkeresztelkedett, azt 
kérte: Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve 
vagyok, jöjjetek, és szálljatok meg a há-
zamban! És kérlelt bennünket. 

16Történt pedig egyszer, hogy amikor az 
imádkozás helyére mentünk, egy szolgá-
lóleány jött velünk szembe, akiben jöven-
dőmondó lélek volt, és jóslásával nagy 
hasznot hajtott gazdáinak. 17Követte Pált 
és minket, és így kiáltozott: Ezek az em-
berek a magasságos Isten szolgái, akik 
az üdvösség útját hirdetik nektek! 18Ezt 
több napon át művelte. Mivel Pált bosz-
szantotta ez, megfordult, és ezt mondta 
a léleknek: Parancsolom neked Jézus 
Krisztus nevében, hogy menj ki belőle! És 
az még abban az órában kiment belőle. 
19Amikor pedig látták a gazdái, hogy 
odalett az, amiből hasznot reméltek, 
megragadva Pált és Szilászt, a hatóság 
elé, a főtérre hurcolták őket. 20Azután az 
elöljárók elé vezették őket, és ezt mond-
ták: Ezek az emberek felforgatják a váro-
sunkat. 21Zsidók lévén, olyan szokásokat 
hirdetnek, amelyeket nekünk nem sza-
bad sem átvennünk, sem követnünk, 
mert rómaiak vagyunk. 22Velük együtt a 
sokaság is rájuk támadt, az elöljárók 
pedig letépették ruhájukat, és meg-
botoztatták őket. 23Sok ütést mértek 
rájuk, majd börtönbe vetették őket, és 
megparancsolták a börtönőrnek, hogy 
gondosan őrizze őket.  

Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, 
és énekkel magasztalta az Istent. Erre 
nagy földrengés támadt, úgyhogy meg-
rendültek a börtön alapjai, kinyílt min-
den ajtó, és mindegyikükről lehulltak a 
bilincsek. Mivel nem szöktek meg ennek 
ellenére sem, a börtönőr és a háza népe 
megtért és megkeresztelkedett, a házába 
vitte őket, és hálája jeléül ott megvendé-
gelte őket. Másnap szabadon is bocsá-
tották őket hivatalosan is. 

Kivezetik Filippiből őket római polgá-
roknak kijáró tisztelettel, ám két megvál-
tozott életű családot, és egy meg szaba  - 
dult szolgálólányt hagynak maguk után, 
Lídia, a ruhaárus kereskedőasszony csa-
ládját és a városi börtön parancsnoká-
nak családját. Ebből a valószínűtlen 
kombinációból jön létre egy eleven gyü-
lekezet, a Filippibeli gyülekezet, akikhez 
később a római börtönéből egy örömteli, 
egyszerű, meleg hangvételű személyes 
levelet írt. 

Tisztátalan lelkek által megszállott-
aknak tartották a jövendőmondókat is, 
akiket Jézus is kiűz az emberekből, ahogy 
követője, Pál is. Jézus bizonyságot is tesz 
a Márk evangéliuma 16. rész 17. versében: 
„Azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik: 
Az én nevemben ördögöket űznek, új 
nyelveken szólnak.”. 

Példabeszédek 16:9: „Az embernek az 
értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja 
járását." Pál és a többiek elindultak vala  - 
hova terveik szerint, de Isten munkálko-
dott rajtuk keresztül. 

A szellemek megkülönböztetése a lát-
hatatlan szellemvilágba ad bepillantást: 
segítségével egy hívő el tudja dönteni, 
hogy az adott helyzetben Isten Szelleme 
vagy démonok működnek-e. Pál-
nál erőteljesen működött ez 
a filippi jövendőmondó 
lány esetében is.  

Ez a felolvasott 
ese  ménysor egy 
szimbolikus tör-
ténet, melynek 
három szerep-
lője erőteljes 
üzenetet hor-
doz: az egyik 
Lydia a bíborá-
rus, aki befo-
gadta Pált és 
munkatársait. Az ő 
neve valószínűleg 
nem Lídia volt, hanem a 
név ennyit jelent: „A Lydiá-
ból való asszony”.  Így, ő ázsiai szár-
mazású volt. A másik a kis szolgalány, akit 
Pál a jövendőmondó lélektől szabadított 
meg. Ő görögnek született. Végül a bör-
tönőr, aki megtért azon a csodálatos éj-
szakán, és háza népével Jézus követője 
lett. Ő római volt. E három réteg alkotta 
tulajdonképpen a Római Birodalom né-
pességét. Mindhárom jelen volt a filippi 
gyülekezetben, amit Pál alapított. 

A vallásos, vállalkozó üzletasszony után 
egy helyi fiatal lány következik, aki elnyo-
másban és függőségben élt és biztosan 

nem tervezte, hogy Isten elvégez ő benne 
valamit aznap. Nem véletlen, hogy egy 
olyan városról olvasunk, ahol a nőkhöz 
megy először Pál, mert férfiak nincsenek 

Filippiben. Egy olyan gyülekezet 
élete indul el, ahol asszo-

nyok, anyák lesznek 
majd a gyülekezet 

szolgálói és vezetői 
is, csakúgy, mint 
Lídia. Ahogy 
Pálék a városon 
kívül járnak-
kelnek az ösz-
s z e j ö v e t e l 
után,  szem  be 
jön velük egy fi-

atal lány, akiben 
jövendőmondó 

lélek volt. Egy olyan 
szol ga, akiben bizo-

nyára valós démoni 
megszállás volt, máskülön-

ben nem tudott volna létező jósla-
tokat mondani embereknek, hogy el  - 
higgyék,  és nem tudott volna nagy hasz-
not keresni jóslataival gazdáinak, ha 
nincs benne valós megszállás. Ez a filippii 
lány Piton szellemétől lehetett meg-
szállva, akiről a görög mitológia azt tar-
totta, hogy Apolló templomát és a 
delphoi jósdát őrzi. Ez a lány nem kerül 
interakcióba Pállal, de napokig követi és 
ordibál mögöttük. Milyen érzés lehetett 
Páléknak napokig elviselni, hogy követik 
őket és elhallgatni, hogy ez a lány azt ki-
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abálja, hogy ők a magasságos Isten szol-
gái? Persze gondolhatnánk, hogy ez jó 
dolog, de a lány megszállott volt és a ma-
gasságos Isten alatt Zeuszt értette. A Bib-
lia szavaiban azt olvashatjuk, hogy Pál 
ebbe belefáradt, megelégelte és megfor-
dult és ezt mondta: „Parancsolom neked, 
hogy Jézus Krisztus nevében menj ki be-
lőle. És az még abban az órában kiment 
belőle, megszabadult. „Ismét egy csoda, 
Jézus nevében, nem emberek nevében, 
ismét egy csoda, ami nem volt tervezve 
ember által, de mégis Isten tervei között 
szerepelt. Jézus Krisztus nevében szaba-
dul meg ez a lány. Éveken át függött ez a 
lány ettől a szellemtől, mindenkinek szol-
gája és elnyomottja volt, nincs szabad-
sága és most szabadulást él át. Még 
abban az órában kiment ez belőle. Tud-

hatjuk, vélhetjük, hogy Isten lelke töltötte 
be és ezáltal élt meg csodás szabadulást. 
Ha nem élte volna meg a függőségből 
való szabadulást, akkor a gazdái nem há-
borodnak fel, ugyanis, akkor nem olvas-
nánk, hogy látták, hogy már nem remél   - 
hetnek belőle hasznot.  Máté evangéliu-
mában ezt olvassuk az ilyen megszállott-
ságról: Amikor a tisztátalan lélek kimegy 
az emberből, víz nélküli helyeken bo-
lyong, nyugalmat keres, de nem talál. 
Akkor így szól: Visszatérek házamba, 
ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen, 
kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor 
elmegy, maga mellé vesz másik hét lelket, 
még magánál is gonoszabbakat, és be-
menve megtelepednek ott; és végül 
ennek az embernek az állapota rosszabb 
lesz, mint azelőtt volt. (Máté 12:43-45) 

Attól, ha valaki szabadul még nem bizto-
sított, hogy ne térne vissza ez a gonosz 
lélek belé. De Jézus lelke tölti itt be ezt a 
jövendőmondó lányt, ezért olvasunk 
arról, hogy még abban az órában megsza-
badult és a gazdái pedig látták, hogy szá-
mukra odalett. A filippi gyülekezet 
második embere egy démonoktól szaba-
dult ember. Nem tervezte, de Isten elvé-
gezte ezt benne. Mennyiszer van olyan 
élethelyzetünk, ahol olyan erős pszichikai 
nyomás alatt, vagy függőség alatt élünk, 
olyan terheket hordozunk, hogy azt érez-
zük nem az a kérdés, hogy nehéz-e, 
hanem már annyira az életünk részévé 
válik, hogy fel sem tűnik, hogy van, csak 
hordozzuk. És már nem tartjuk magunkat 
kompetensnek, nincsen remény és meg-
oldási lehetőség, csak sötét jövő. Ennek a 
lánynak nem volt terve szabadulásra, sőt 
nem is akart szabadulni, mert nem tudta 
mi az. De Jézus nevében, Jézus nevét meg-
ismerve megszabadult. Istennek más volt 
a terve, amire nem lehetett kész lenni, 
csak látni, hogy van erre hatalma. Két nő 
életében kétféleképpen hoz szabadulást 
Isten, ez folyamatosan arról árulkodik, 
amit a 139. zsoltárban is olvastunk róla, 
hogy ő gondot visel és számon tart. 

Olvashatjuk Pálékról, hogy a szolgáló-
leány megszabadulásának eredménye-
ként szigorított fegyházba kerülnek, ahol 
kalodába zárják őket, sőt még előtte sok 
botütést is kaptak miután pucérra vet -
kőz  tették őket. Mindezt egy csoda miatt. 
Mindezt azért, mert valakik elvesztették 

jövedelmüket. De hiába tervezik a gazdák 
és a várost vezető magisztrátusok, hogy 
megbüntetik Pálékat, Isten mást tervez. 

A börtönőr, egy római katona, azzal 
szembesül, hogy az áldozatai az ő érde-
kében nem menekültek el. Az ő érdeké-
ben. Isten az őr öngyilkossága helyett is 
mást tervez és végez el Pálékon keresz-
tül, aki mivel felfoghatatlan számára ez, 
így remegve rohan be és borul le. Hogy 
lehet nem élni a szabadulás lehetőségé-
vel? Meg is fogalmazódik benne a legfon-
tosabb kérdés: Mit kell cselekednem, 
hogy üdvözüljek?  Amire Pál nagyon egy-
szerűen válaszol: Higgy az Úr Jézusban.  

Valami komplexebb választ várnánk. 
Mi magunk is, akiknek lehet ugyanez a 
kérdése régóta. Mit kell cselekednem, 
hogy üdvözüljek? De egyszerű a válasz. 
Higgy az Úr Jézusban. Pál nem bonyolítja 
túl, pedig elég bonyolult felfogni, hogy 
hogyan lehet így szeretni és megbocsá-
tani. Nem bonyolítja túl, mert tudja, 
hogy nem emberektől függ, és emberileg 
nem is felfogható. Egyszerűen Isten 
ilyen, aki függőségből szabadít, felnyitja 
a szemeket és értelmet, és aki a legmé-
lyebb nyomorból, agresszióból is kie-
mel. Az Apostolok cselekedeteiben sem 
arról van szó, hogy emberek mit tesznek, 
emberek milyen hatalmasok, hanem 
arról van szó, hogy Isten hogyan van 
jelen, kicsoda ő, miket tesz és ki az ő 
számára az ember, akiért még a saját fiát 
is elküldte. 
Felfoghatatlan, de ez mégis a valóság. 
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1. Mi a foglalkozásod? 
Jelenleg egy biztonságtechnikai multina-
cionális cégnél dolgozok, mint karban-
tartó és szervíz technikus. 

2. Miért ezt választottad?  
Hát az erős túlzás, hogy ezt választot-
tam. Gimnázium után rengeteg minden 
érdekelt, de semmi nem eléggé annyira, 
hogy hogy abba 3+n év egyetemet öljek 
bele. Így nem volt kitűzött célom. Vi-
szont, hogy produktív legyen a kikristá-
lyosodás előtti időszak kézen fekvő volt, 
hogy elvégezzek egy OKJ-s képzést. 

3. Amikor kisgyerek voltál, és kérdezgettek, 
mit mondtál: „mi leszel, ha nagy leszel?”  
Természettudós illetve úszó. Előbbi a Nat-
Geo és hasonló adók műsorai végett. 
Utóbbi... Egyszerűen szeretek vízben lenni.  

4. Mennyire fontos számodra a munka az 
életedben? Pontosabban az, amivel a 
kenyeredet keresed.  
Ez a munka nem fontos számomra. Mint 
kenyérkeresés tekintek rá. Ellenben a fil-
mes/fotós munkák sokkal inkább fonto-
sak. Azokat tudom odaadással csinálni.  

5. Ha lenne rá lehetőség, választanál most 
más pályát?  
Tudom közhelyes, de mindig van lehető-
ség. Maximum nem egyszerű. Választot-

tam mást. Operatőri munkákat szeret nék 
csinálni hosszútávon. De ennek a folya-
matnak még nagyon az elején vagyok. Még 
rengeteg időt és energiát kell belefektet-
nem, hogy pályára álljak ezen a területen. 

6. Szerinted egy vagy több lábon állni az 
érdemesebb? 
Több lábon nyilván biztosabb. A fent említett 
dolgok együtt jók lennének nagyon. De el-
sősorban az a fontos hogy Isten mit tervez. 

7. Ha ma oda állna eléd Jézus, és azt mon-
daná: Jöjj, hagyd ott az életed, munkád, 
és kövess engem! Mit válaszolnál?  
Megyek. 

Ismerjük MEG egymást sorozat 

Kozár Zénó

Ácsok és halászok Színezd ki!
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EGY CSALÁDDÁ VÁLÁS BONYOLULT, NEHÉZ, 
DE GYÖNYÖRŰSÉGES FOLYAMATA

türelemmel. Kata lelki vívódását viszont 
nagyon nehéz volt látnom időről-időre.   
Kata: Amikor megis mer kedtünk, nekem 
már régóta a szívemben élt a vágy, hogy 
örökbe fogadok egyszer egy gyermeket. 
Így mikor komolyo  dott Gézával a kapcso-
latunk, neki is sze gez -
tem a kérdést, mit 
gon dol erről, szeren-
csére pozitívan reagált. 
Akkor még úgy gondol-
tuk, hogy vérszerinti 
gyermekünk mellett 
örök befo ga dott szív-
szerinti gyerme künk is 
lesz. Végül az élet más-
hogy hozta. Minden-
képpen egy ál mom be  - 
teljesülése az, hogy 
örökbefogadott gyer-
mekeink vannak. Emellett pedig nagyon 
hosszú, küzdelmes évek vannak mögöt-
tünk: sok-sok éven át tartott el gyá  szolni 
a meg nem fogant gyermekeinket. 
G.: Részemről abban az időben nem volt 
központi kérdés a gyermekvállalás, in-
kább az, hogy minél több közös élmé-
nyünk legyen a világban. Utazgattunk, 
koncertekre, színházba jártunk, még Spa-
nyolországba is kiköltöztünk fél évre. Ezt 
a „magas hőfokon égést” azonban nem 
lehetett sokáig fenntartani. A házasság 
„fogalmával” is meg kellett küzdenünk, 
szembesülni azzal, hogy mikről kell le-
mondanunk addigi életünkből és milyen 
személyes terhek akadályoznak minket a 

házasság megélésében.  
Idővel elkezdtünk töprengeni a letelepe-
désen, azaz mégis hol és hogyan váljunk 
hagyományos értelemben vett családdá. 
A valenciai és budapesti életet, ami csak 
kettőnkről szólt, felszámoltuk és Gödöl-

lőre költöztünk. Abban 
már az elején megegyez-
tünk, hogy komolyabb 
orvosi be  avatkozással 
nem fogjuk megboly-
gatni a gyermekáldás fo-
lyamatát. Viszont az 
ideg  őrlő és romboló vá-
rakozásnak se akar tunk 
teret adni, így gyorsan 
döntöttünk arról, hogy 
legalább indítsuk el a 
papír munkát, a töb biről 
ráérünk akkor gondol-

kodni, amikor helyzet van. 
Mi volt az első lépés ennek megvalósítá-
sában? 
K.: Alig voltunk egy éves házasok, amikor 
jeleztük az illetékes hivatalnál örökbefo-
gadási szándékunkat. Átestünk az alkal-
massági vizsgálaton, és az ügyinté zőnk - 
kel átbeszéltük, hogy nem ragaszkodunk 
újszülött, kékszemű babához. Majd el-
kezdődött a várakozás.  
Meséljetek Misi örökbefogadásáról: mi 
volt nehéz és mi volt örömteli, gazdagító 
Misi örökbefogadásával kapcsolatban? 
K.: Néhány hónap múlva csörgött a tele-
fon: van vidéken egy fiúcska, akinek szü-
lőket keresnek, és ránk gondoltak. Soha 

SZŰCS GÉZA ÉS KATA néhány éve buk-
kant fel a gyülekezetünkben egy ko-
moly, visszahúzódó fiúcska tár - 
saságában.  Amikor közelebb-
ről megis mer  kedtünk velük, 
tudtuk meg, hogy ő örök-
befogadott gyer me kük. 
Később egy angyalarcú, 
göndörfürtű leány  ka is 
csatlakozott hoz  zá  juk. 
Misi és Bella, két külön-
böző helyről jöttek, hogy 
testvérekké legyenek új apuká-
juk és anyukájuk gyer  mekeiként. 
Mindig nagyra tartottam azokat, akik 
ilyen nagy, felelősségteljes feladatra vál-
lalkoztak, hogy törékeny, meg  sebzett és 
sebezhető gyermekeknek biztonságos 
otthont adjanak, és szerető szüleik le-
gyenek. Az évek során láttam, hogy a 
gyermekek szépen fejlődnek és alakul-
nak. Egyfajta harmónia érzékelhető, ami-
kor együtt vannak, ki tudják fejezni és 
meg tudják jeleníteni Isten szeretetét és 
törődését, mert Ő árváknak Atyja és el-
hagyatottak védelmezője. De nem ment 
olyan simán, hogy ilyen családdá legye-
nek. De a sok küzdelem, lemondás, ön-
megtagadás, alkalmazkodás közepette 
ott volt Isten, Aki a legbölcsebb Tanács -
adó, Gyógyító, Szabadító, Aki az élet és 
erő forrása, Aki kigondolta a családi 

 

 
 

közösséget és 
útmutatást ad, hogyan éljenek harmóni-
ában és békes  - ségben a tagjai. 
 
Megkértem Gézát és Katát, hogy mond-
ják el gyermekeik örökbefogadásának 
történetét és családdá válásuk folyama-
tát. Kérlek, olvassátok figyelmesen. 
 
Hogyan fogadtátok a hírt, amikor kide-
rült, hogy nem lehet közös gyermeketek? 
Hogyan jutottatok el örökbefogadás 
gondolatáig? 
Géza: A mai napig nincs orvosilag ki-
mondva, hogy nem lehet vér szerinti 
gyermekünk. Már a há  zas ságunk elején 
(még nem megtértként) úgy éreztem, 
hogy ez a „feladat” nekünk az átlagosnál 
jobban nehezí tett, de várjuk ki a végét 
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nem felejtem el a pillanatot, amikor elő-
ször megpillantottam Misit: egy gyö-
nyörű barna, göndör hajú kisfiú kíváncsi 
szemekkel, kezét izgatottan tördelve állt 
a küszöbön és huncutul mosolygott. 
Pontosan ilyennek képzeltem éveken át 
a kisfi a mat!  
G.: Mivel fogalmam sem volt, mit kell egy 
ekkora gyerkőccel kezdeni, leültem 
hozzá bohóckodni és próbáltam elkép-
zelni, milyen lehet majd ezt ezután éve-
ken át csinálni. 
K.: A legnehezebb az volt, hogy teljesen 
tapasztalatlan örökbefogadó szülőként 
sok félelmünk, kételyünk volt az ismer-
kedés hetei alatt, amiket szerettünk 
volna szakemberekkel átbeszélni, de 
erre nem kaptunk lehetőséget. Ez némi-
leg beárnyékolta az ismerkedés folyama-
tát. Ekkor még nem voltunk hívők, nem 
tudtuk, amit ma már igen, hogy Iste-
nünknél mindenre ott a válasz. 
Misi végül néhány hét ismerkedés után 
2,5 évesen érkezett haza egy olyan neve-
lőcsaládból, ahol nagyon szerették őt. 
(Korábban több kellemetlen gondozási 
helyen is megfordult.) Hányattatott első 
éve után ott végre nyugalomra és állan-
dóságra lelt, majd jött az örökbefogadás, 
amiből ő semmit nem értett. Én elmé-
letileg igen, gyakorlatilag semennyire 
nem voltam felkészülve arra, hogy az ad-
digi életem egyik napról a másikra meg-
szűnik, és a napjaim egy 2,5 éves, szinte 
teljesen ismeretlen gyermek körül forog-
janak. És ez a gyermek elvesztette azt az 

embert, akit az anyjának gondolt (a ne-
velőanyukát), és meg volt győződve 
arról, hogy mi Gézával elraboltuk őt. (Ezt 
évekkel később mesélte el nekünk.) Bor-
zasztó dühös volt  mindenre és minden-
kire, és mivel még nem tudott beszélni, 
elmondani sem tudta, hogy mi zajlik 
benne. Én pedig ott álltam a boldogság 
kapujában, hiszen éveket vártam erre a 
gyerekre, és úgy éreztem, ezt a kaput be-
vágták az orrom előtt. 
Iszonyatosan nehéz egy év következett, 
minden nap egy küzdelem volt azért, 
hogy szeretni tudjuk egymást és ezt az 
új, közös életünket. A legapróbb, legtri-
viálisabb dolgokért is harcolnunk kellett. 
De a legszörnyűbb volt szembenézni 
azzal a ténnyel, hogy én korántsem va-
gyok az a kedves, jószívű, önfeláldozó, 
oltalmazó típusú nő, akinek mindig is 
hittem magam. Felszínre tört minden régi 
sebem, traumám és kudarcom és már 
nem csak Misi, hanem én is romokban 
voltam. Éreztem, hogy ez a helyzet be 
fogja darálni a családunkat és valami 
rettenetes dolog fog történni. Géza igye-
kezett segíteni, igénybe vettük pszicho-
lógusok segítségét is, de ott akkor az 
emberi akarat és tudás már kevés volt. 
Isten, hála az Ő szeretetének, egy olyan 
helyzetbe állított minket, ahol szinte szó 
szerint az élet és a halál között kellett 
választanunk. És akkor teljesen vakon és 
összetörten elkezdtünk botorkálni Felé. 
G.: Azt az elvet, hogy aktívan részt veszek 
a gyereknevelésben, hamar felrúgtam, 

mondván, hogy nekem családfenntartó-
ként a munkámra kell koncentrálnom. 
Ezek után nem kellett sok idő, hogy a 
rengeteg nehézség és feszültség miatt a 
párkapcsolatunk igazán mélypontra 
zuhan  - jon és mindenfajta katasztrófa-
esetek (válás, a család szétesése, a gyer-
mek életének tönkremenetele) lehetsé  - 
ges bekövetkeztén agyaljunk. Nem volt 
minden napunk ilyen, sok szép emlék 
kapcsolódik ehhez az időszakhoz is. Vi-
szont az biztos, hogy közben egyenes 
úton mentünk váltakozó sebességgel a 
szakadék felé. 
K.: Én teljesen kilátástalannak éreztem 
az életet. És ekkor, Misi érkezése, a szü-
lővé válásunk nem mindennapos útja, az 
új helyzet nehézsége révén kezdtük el 
keresni Istent. A református gyülekezet 

indított egy Alpha kurzust, amin mind-
ketten részt vettünk, ekkortól datálható 
a megtérésünk, noha nálunk ez inkább 
egy folyamat volt, mintsem egy pillanat. 
Isten  - nek hála azért, hogy együtt kezd-
tük és járjuk azóta is ezt az utat, egymást 
bíztatva, támogatva. De azért nem mon-
danám, hogy a megtérésünk után azon-
nal könnyebb lett minden, sőt! Isten 
elkezdte azt a munkát, hogy a rengeteg 
hamis elképzelést, elvárást, a bálványa-
inkat és mindent, amire korábban építet-
tünk, lerombolja bennünk és az éle  - 
tünkben, mígnem ott álltunk teljesen 
csupaszon egymásba kapaszkodva, és 
már nem volt mire nézni, csakis Őrá. És 
ekkor kezdett el újra felépíteni bennün-
ket és az életünket.  
G.: Én csak azért mentem el az Alphára, 
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fekete sorok ezer oldalon át, és ennek a 
2 éves kislánynak hetekig ez volt a ked-
venc könyve. 
Mit változtatott meg Bella megérkezése 
a családotokban? 
K.: Amikor az első esték egyikén Bellának 
énekeltem és közben puhán az ölembe 
kucorodott, emlékszem, ahogy belém vil-
lant a csodálkozás: ó, hát ilyen egy kis-
gyereket ringatni! Misi éveken át alig-alig 
engedte, hogy ölbe vegyük és dajkáljuk. 
De Bella érkezésével nála is feloldódott 
valami: ekkor kezdett el mesélni arról, ő 
hogyan élte meg az elszakadását a neve-
lőcsaládtól, és ezzel párhuzamosan 
egyre jobban el tudta fogadni a szeret-
getést. Tehát Bella egyfajta gyengéd-
séget hozott a családba. 
Bíztatok-e Istenben, hogy csodát tesz és 
lehet saját gyermeketek? Vártátok-e ezt 
a csodát, a mennyei beavatkozást? 
G.: Igen, szeretnénk még kistestvért. Azt, 
hogy ő milyen úton érkezik, Isten kezébe 
tettük. 
K.: Hangsúlyozni szeretném, hogy Misi és 
Bella a mi saját gyermekeink. Az örökbe-
fogadást egy nagyon komoly pszicholó-
giai alkalmassági vizsgálat előzi meg, 
aminek során azt is vizsgálják, a pár el 
tudja-e fogadni a leendő gyereket a sa-
játjaként. Aki nem sajátjaként tekint a jö-
vőbeni örökbefogadott gyermekére, az 
nem is indulhat neki a folyamatnak. Ne-
künk örökbefogadóknak nagyon bántó, 
amikor a gyerekeinket nem tartják a mi 
saját, „igazi” gyerekeinknek, pedig azok, 

száz százalékosan, jogilag és szívügyileg 
is. És a gyerekeinknek is joga van ahhoz, 
hogy őket ne csak amolyan pótléknak, 
hanem teljes értékű gyermeknek tekint-
sék, aki pont úgy beteljesíti a szülők 
gyermek utáni vágyát, mint egy vérsze-
rinti. Ők a mi szívszerinti gyermekeink. 
Él az emberekben az örökbefogadással 
kapcsolatosan egy olyan kép, hogy a szü-
lők önfeláldozó hősök, a gyermekek 
pedig hálatelt szívvel tekintenek rájuk. 
Mi sem állhatna távolabb a valóságtól! A 
motivációnk Misi és Bella örökbefogadá-
sakor nem volt egyéb, mint hogy gyer-
meket akartunk. És ők sem akarnak 

mert ellenőrizni akartam, hova tervez 
Kata esténként eljárni. Ez még egyértel-
műen a világi életemből, a féltékenység-
ből következett. Utólag volt hihetetlen 
rádöbbennem, hogy Isten az egyik leg-
rosszabb tulajdonságomat használta fel, 
hogy ráfordítson az Ő útjára. 
Hogyan jutottatok arra a gondolatra, hogy 
még egy gyermeket fogadjatok örökbe? 
G.: Pár év elteltével és a mögöttünk álló 
élményekkel már olyannyira egy csa-
láddá forrtunk össze, hogy az örökbefo-
gadás ténye már csak egy apró momen  - 
tum volt a múltból. Nem számít már, mi 
egy család vagyunk, Isten így szerkesz-
tette egybe, semmilyen érzést nem kell 

kipótolni a szí  - vünkben. És ha Ő arra 
indít minket, hogy nagyobb család le-
gyünk, akkor újra nekivágunk. Adtunk 
időt a természetes útnak, de aztán végül 
ott folytattuk, ahol korábban. 
K.: Istennel sikerült családdá kovácsolód-
nunk. Sokáig imádkoztam Hozzá naponta 
azt kérve, hogy tudjuk szeretni egymást. 
Ez olyan magától értetődő kellene, hogy 
legyen, de nálunk nem volt az, és ez ret-
tenetes érzés volt. De Isten megadta a 
szeretetet mindannyiunk szívébe, és na-
gyon erős kötődés alakult ki hármunk kö-
zött. Két éves hívők voltunk, amikor azt 
éreztük, újra nekivágnánk a gyermekvál-
lalásnak. Ekkor már Isten vezetését kérve 
vágtunk neki a folyamatnak, ami nagyon 
hasonlított  az elsőhöz. (Újabb pszicho-
lógiai, egészségügyi vizsgálatok, környe-
zettanulmány.) Nemi kikötésünk volt, 
kimon dottan kislányra vártunk, 3 éves 
felső korhatárral. Kicsit kevesebb, mint 
egy év múlva láthattuk meg az első fény-
képet Bellusról, nekem akkor folytak a 
könnyeim és azonnal tudtam, hogy ő a mi 
kislányunk. A vele való ismerkedés na-
gyon simán ment, a szakemberek is kivá-
lóan végezték a dolgukat, a hazaérkezése 
is zökkenőmentesnek mondható, habár 
Misit azért megviselte a dolog. De ekkor 
már tudtuk, Kihez kell fordulnunk. Na-
gyon érdekes dolog Bellussal kapcsolat-
ban, hogy amikor megérkezett hozzánk, 
bement a szobánk ba, levette a Bibliát az 
éjjeliszekrényről és hosszasan, elmé-
lyülve „olvasta”. Sehol egy kép, csak apró 
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semmi egyebet, mint ami a legtöbb gyer-
meknek kezdettől megadatik: egy csalá-
dot, ahol magától értetődően szeretik 
őket, feltételek nélkül. Nekik ehhez rögö-
sebb utat kellett bejárniuk, de megér -
keztek. 
Mi pont ugyanolyan család vagyunk, mint 
bármelyik másik, azzal a különbséggel, 
hogy bizonyos dolgokért kitartóbban 
kellett küzdenünk. De hát melyik család-
ban nincsenek küzdelmek? Ez sokszor ki-
merítő, de már megtaláltuk a Forrást, 
ahonnan meríthetünk. Egy újabb gyer-
mek érkezésének nagyon örülnénk és 

hisszük, hogy Isten a megfelelő időben 
és módon valóra váltja vágyunkat. 
Ha most újra kezdhetnétek, akkor is ezt 
az utat választanátok? Miért igen/nem? 
G.: Meggyőződésem, hogy ha az életünk-
ben minden a megfelelő időben, prob-
léma nélkül, sima úton történik, világi 
szemmel nem tudtuk volna értékelni a 
családdá válás örömeit és még mindig a 
saját lelki sérüléseinkkel küzdenénk. De 
megtértünk, és Isten megmentette a csa-
ládunkat a felbomlástól, helyette egy 
életre és még tovább tartó kalandra hí-
vott el minket, amiben Misi és Bella a 
gyermekeim, akiket mindennél jobban 
szerethetek. Ez a mi szövetségünk. 
K.: Nehéz nekem erre a kérdésre vála-
szolni. Egyrészt nyilván fáj arra gondol-
nom, hogy bizonyos anyai örömöket én 
nem tapasztalhattam meg, és a férjem-
mel nem láthatjuk magunkat és az őse-
inket a gyerekeinkben. Másrészt viszont, 
nem tudok elképzelni egy olyan életet, 
amiben Misi és Bellus ne lenne benne! 
Nem beszélve arról, hogy ez a mi közös, 
göröngyös utunk vezetett el minket Is-
tenhez, Aki az Ő igazságával és szerete-
tével vezet, segít bennünket nap nap 
után. Hogy mondhatnám azt, hogy másik 
utat választanék? 
Idézek Ézsaiás könyvéből egy szakaszt, 
ami nekem mindig erőt ad a nehéz idők-
ben, és  hálakönnyeket csal a szemembe, 
amikor ráeszmélek, milyen hatalmas 
munkát végzett el már eddig is az élet-
ünkben az ÚR: 

„A kopár hegyeken folyókat fakasztok,  
a völgyek mélyén forrásokat,  
a pusztát bővízű tóvá változtatom 
és a szomjú földet vizek forrásává.” 

(Ézsaiás 41:18) 
 
Az én életem valóban kopár pusztaság 
volt, amiben nem volt helye annak, hogy 
magamból adjak egy másik embernek. 
Ha szerettem valakit, azért tettem, mert 
nekem jól esett szeretni és szükségem 
volt arra, hogy viszontszeressenek. Isten 
megtanított arra, hogy szeretnem azért 
kell, mert a másiknak van erre szüksége. 
Hogy a szeretet nem rólam szól, hogy 
nem én vagyok az élet középpontja. Én 

korábban ennek az ellenkezőjében hit-
tem! Mióta tudom, mit tett értem Krisz-
tus, értem én is, hogy ez a legfontosabb 
feladatunk az életben. Szembe kellett 
néznem azzal, hogy nekem ez nagyon ne-
hezen megy. Szeretni valakit, aki nem 
akar engem, aki elutasít, s akinek mégis 
az én szeretetemre, gondoskodásomra 
van szüksége: ez iszonyú nehéz feladat 
volt. Isten átvitt ezen a helyzeten, és hála 
Neki azért, hogy eközben megőrizte a 
családomat, hogy adott a férjemnek és a 
gyerekeimnek erőt, hogy elviseljék a bot-
ladozásaimat. Isten tette az én „szomjú 
föld” szívemet vizek forrásává!
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10+1 KÉRDÉS 
VÁLASZOL: 

ISTVÁN ÉVA (ÉCÓ)

1. Böjt alkalmával mi az, amiről a legne -
hezebb számodra lemondani? 
Az internet használatáról 

2. Mi az amit mindenképp megtanítanál 
mondjuk a 16 éves énednek? 
Isten jó, mindig jó! Ne Istenre haragud-
jon, mert nem Ő a hibás, hogy elmen-
tek a szülei. 

3. Mi volt a legmeghatározóbb Isten él-
ményed? 
Amikor 2019-ben elmentem hitetlen-
ként egy közös alkalomra. Úgy gondol-
tam semmilyen hatással nem lesz rám 
a sok szektás, de mikor megérkeztünk, 
egy megmagyarázhatatlan érzés töltött 
el dicsőítés alatt. A torkom teljesen el-
szorult és potyogtak a könnyeim. Akkor 
egyáltalán nem értettem mi történik 
velem, de az Úr szelleme azonnal el-
kezdte bennem a munkáját, és azóta is 
folyton vágyom a jelenlétére.  

4. Melyik igevers az, amiből mindig tudsz 
erőt meríteni? 
„Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat 
tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha 
hozzá kiáltok.”  Zsolt 4:4 

5. Ha egész életedben csak egy fajta ételt 
ehetnél, mi lenne az? 

Húsleves 
6. Mi a kedvenc gyermekkori emléked? 

Amikor 1990-ben, 6 év után újra talál-
koztam az Amerikából hazatérő bá-
tyámmal a Nyugati-pályaudvaron. Szü - 
lők nélkül nőttem fel, nem sok jó emlé-
kem van gyerekkoromból, de erre a ta-
lálkozásra mindig szeretettel gondolok 
vissza. 

SZÜLETETT: Székelyudvarhely, 1975. 10. 01. 
ÚJJÁSZÜLETETT: 2020. 06. 27. 
VÉGZETTSÉGE: Varrónő 
FOGLALKOZÁSA: Varrónő 
FŐ SZOLGÁLATAI: Takarítás és evangélizáció 

7. Ha tehetnéd, melyik korba utaznál 
vissza és miért? 
Mikor Jézus tanított, és a templomban 
felborogatta az asztalokat (segítettem 
volna neki.) 

8. Hogyan képzeled el az álomnyaralásod? 
Mivel nyáron vannak a rock marato-
nok, minden álmom a rockereknek hir-
detni az evangéliumot. 

9. Milyen hobbit/sportot próbálnál ki, 

amire eddig nem volt lehetőséged? 
Krossz motorozás 

10. Ha bármilyen munkát választhatnál, 
mi lenne az? 
Varrás, takarítás 

 
+1 Ha Isten most válaszolna egy kérdé-

sedre, mit kérdeznél tőle? 
A szüleim a mennyországban vannak?

GYEREKEKNEK...
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,A ,sok napra való”, esetünkben – eddig – 
ez 21 év. Ugyanis az isaszegi plántálás tör-
ténete 2000 nyarán kezdődött, amikor 
Lucza Árpád (ma már gyülekezetünk pres-
bitere), feleségével, Gyöngyikével és anyó-
sával, Lucsi mamával a péceli Karmel 
Gyülekezetet kezdték el látogatni. Itt az 
egyik alkalmon hozzájuk lépett az akkor 
még számukra ismeretlen Szabó Sándor 
(ma már gyülekezetünk pásztora), és egy 
próféciát adott át, miszerint az Árpiéknál 
működő isaszegi házicsoportból az Úr egy 
gyülekezetet fog előhívni. Csakhogy ahogy 
telt-múlt az idő, a prófécia feledésbe me-
rült, legalábbis emberi részről. Azonban 
Isten nem hagy félbe semmit! 2014 febru-
árjában emlékeztette az Úr a Pásztort és 
rajta keresztül Árpit erre az ígéretre, majd 
ki is hirdették a házicsoportban. Ezek után 
beindult a gépezet! Komoly imaharc vette 
kezdetét az ügy érdekében, amely kisebb-

nagyobb intenzitással folyt az évek alatt. 
Majd 2020 februárjában Árpit és Gyöngyi-
két egy otthoni imádkozásuk alatt meg-
látogatta az Úr és újabb erőteljes kije - 
lentést és bátorítást intézett hozzájuk. Az 
elhívatott házaspár fogadalmat is tett, 
hogy beleállnak Isten akaratába és meg-
teszik, ami csak tőlük telik, hogy megszü-
lethessen a láthatóba mindaz, ami a 
láthatatlanban már elkészült. Az isaszegi 
házicsoport szíve vezetőivel együtt dob-
bant és újra erőteljesen odaálltak a front-
vonalra. Természetesen ahol Isten elkezd 
munkálkodni, ott megjelenik a Gonosz is, 
hogy minden erejével küzdjön a jó terv 
megvalósulása ellen. Így hát sok akadály-
lyal kellett szembenéznie a harcos csapat-
nak, de az Úr gyermekei sosem küzdenek 
egyedül! Isten folyamatosan küldte (küldi) 
a bátorításokat Árpiéknak, erősítette (erő-
síti) a lankadt kezeket. Az egyik ilyen volt 

AZ ISASZEGI MISSZIÓRÓL  
,,És az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott, igazság; te azonban 
pecsételd be a látomást, mert sok napra való.”  
                                                                                                                                         Dániel 8:26 

például Kukta Dezső (gyülekezetünk egyik 
prófétája) 2020 júliusában elhangzott pró-
féciája. Ez többek között egy olyan ígére-
tet tartalmazott, miszerint Árpit meg fogja 
fiatalítani az Úr, hogy véghez tudja vinni 
rajta keresztül mindazt, amit eltervezett.  

2020 nyarán a házicsoport imaböjt-lán-
cot indított, valamint egyre intenzíveb-
ben folytak a páros imák. Szeptemberben 
a Szeretet Lángjában is kihirdették a 
plántálást, majd 2021 tavaszán Süveges 
Imre apostol felvetette a lehetőségét 
annak, hogy a nyár folyamán az Omega 
mentori csapatból egy osztagot Isaszegre 
küldjenek ki missziózni. Árpiék ezt át-
imádkozva éltek a lehetőséggel és Pál 
András (gyülekezetünk ifipásztora és 
presbitere) vezetésével kb. egy 15-20 fős 
csapat járta egy meleg júliusi héten Isa-

szeg utcáit és hirdette nap mint nap az 
Örömhírt. Esténként evangelizációs Isten-
tiszteleti alkal ma  kat tartottak, amelynek 
színhelyéül az utolsó pillanatban – mi-
után az eredeti tervek nem valósulhattak 
meg – az Andi Hami exbüfé épületét ren-
delte ki az Úr, teljesen ingyen és bér-
mentve. Hála Istennek ,,hogy akik {Őt} 
szeretik, azoknak minden javukra válik” 
(Róma 8:28)! S ezzel az isteni gondviselés 
egy nagy csodájával vehette kezdetét a 
missziós-hét. Dicsőség Istennek a napok 
folyamán a megtérések, gyógyulások, 
szabadulások nem ódzkodtak teret hódí-
tani. Példának okáért egy büfés hölgy mi-
után a csapat néhány tagja jól megevan - 
gelizálta és megáldotta, arról számolt be, 
hogy rég nem tapasztalt módon meg-
növekedett a büfé forgalma! S ez csak egy 
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szösszenet. Lehetne még sorolni a csodás 
élményeket, de mindezeken túl igazzá 
vált az is, hogy aki ad, annak adatik. Hi-
szen a missziós csapat nemcsak láthatta, 
de át is élhette az Úr hatalmas munkál-
kodását és bátor kilépésükkel saját ma-
gukat és egymást is megerősítették.  

A jövőbeni tervekben szerepel, hogy 
2022 év elején Isaszegen egy Alpha kurzus 
induljon. Hála az Úrnak, Aki a polgármes-
ter szívét már előre készítette, így a csapat 
a kurzus helyszínéül megkaphatta a Dam-
janich János Általános Iskola étkezőjét.  

Addig is intenzíven folyik az imaharc és 
készülnek az Alpha széleskörű meghirde-
tésére, további  evangelizálásra és szó-
rólapozásra. S habár újabb és újabb he  - 
gyeket kell mászni, néha napján egy – egy 
nagy követ elgörgetni az útból, s meg-
lehet, hogy az idő elteltével erőt vehet 
rajtunk a csüggedés, mert nem éppen 
olyan tempóban haladnak a dolgok, 
ahogy mi azt szeretnénk, de mi csak ,,Néz-
zünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és betel-
jesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett 

– a gyalázattal nem törődve – vállalta a 
keresztet, és Isten trónjának a jobbjára 
ült.” (Zsidók 12:2) Ahogy az isaszegi csapat 
és támogatóik is így tesznek, hittel és re-
ménnyel haladnak az Úr útján előre, mert 
tudják: ,,Így lesz az én beszédem, amely 
számból kimegy, nem tér hozzám üresen, 
hanem megcselekszi, amit akarok, és sze-
rencsés lesz ott, ahová küldöttem.” (Ézsiás 
55:11)!  

                                                                                                                     ESZTER ASZTALA 

Havasi Gyopár 
• VINCZE JÁNOSNÉ, MARIKA RECEPTJE  • 

Hozzávalók: 
10 db tojás 

5 evőkanál cukor 
5 evőkanál olaj 
5 evőkanál liszt 
3 evőkanál olaj 

10 dkg kókuszreszelék 
0,5 l tej 

1 csomag vaníliás puding 
Díszítésnek: habtejszín, gyümölcs 

 
ELkészítés: 6 db tojást szétválasztunk, és 5 
evőkanál cukorral habbá verjük a tojásfehér-
jét majd hozzá verjük a sárgáját, az 5 evőkanál 
olajat, az 5evőkanál lisztet, és a 3 evőkanál ka-
kaóport. Zsiradékkal és liszttel kikent tepsibe 
öntjük és 180 fokos sütőben készre sütjük.  
 

Amíg sül a tészta, további 4 db tojást szét-
választunk. A fehérjét ismét habbá verjük, és 
belekavarjuk a 10 dkg kókuszreszeléket. 
A tésztát kivesszük a sütőből, és még forró ál-
lapotában rákenjük a habos keveréket, és 5-
8 percre visszatesszük, miközben takarékra 
vesszük a sütőt. Mikor már szilárd a teteje, ki-
vesszük a sütőből és hűlni hagyjuk. 
Eközben fél liter tejhez hozzákeverünk 1 cso-
mag vanília pudingot, és felfőzzük, majd ke-
verés közben a 4 tojás sárgáját is egy kevés 
tejjel össze verjük habosra, és hozzáadjuk a 
pu-   ding  hoz. A végén 1 evőkanál cukrot is hoz-
zákeverünk, és hidegre tesszük. Mikor kihűlt, 
rákenjük a süti tetejére, majd a habtejszínt 
hab bá verjük, és díszítésként, habzsákból 
mintákat nyomunk a tetejére. Tetszőleges vá-

lasztású sárga húsú gyümölcsből süti-
szaggatóval kis díszeket vágunk ki és 
rátesszük. Ha elkészült, tegyük az egé-

szet a hűtőbe! Pár óra pihenés 
után jó étvággyal elfogyasztjuk 
áldásként, mert el tudtuk készí-

teni. 
 

Jó étvágyat!  Szeretettel.  

Köszönetnyilvánítás: Köszönjük Mindenkinek, aki eddig bármilyen mód részt vett 
ebben a  munkában! Az Úr áldása legyen Rajtatok! 
Kérés: Akinek a szívére helyeződik az isaszegi plántálás, ne habozzon, keresse bátran Lucza 
Árpit és Gyöngyikét és segítse a csapatot! Minden imádkozó szívre, szájra szükség van!  
,,Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoz-
nak az atyafiak! Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; 
amely lefoly köntöse prémjére; Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. 
Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!”                                                      133. Zsoltár 
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