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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, 
mindenért hálát adjatok, 

mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.                    
I. Thessz. 5:16-19

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



Oikosz2

TARTALOM 
 
Buzási Zoltán verse ................................................................. 3. oldal 
A Bagi Misszióról 

(Rottmayer Zsófia Anna) .................................................... 4. oldal 
Akvila és Priszcilla: szövetségben Jézusért 

(Pap Andrea) ......................................................................... 9. oldal 
Ácsok és halászok – Tóth Krisztián 

(Bodnár Erzsébet)............................................................... 15. oldal 
Bábmissziós Gyerekszáj ....................................................... 16. oldal 
Hogyan találta meg Kriszti Jézust? 

(Bijl-Fodor Izabella) ........................................................... 17. oldal 
10+1 kérdés • válaszol: Kulcsár Etelka .............................. 20. oldal 
Gyerekeknek! .......................................................................... 21. oldal 
Bijl-Fodor Izabella verse ..................................................... 22. oldal 
Eszter Asztala: Mennyei Falat! 

(Szabó Sanyi pásztorunk)................................................. 23. oldal 

Az újságot kiadja a Szeretet Lángja Gyülekezet. 
Felelős kiadó: Szabó Sándor lelkipásztor: szabsanyi@citromail.hu 
Tóthné Ugrósdy Marianna főszerkesztő: oikosz.ujsag@gmail.com 
Kiadványunk elektronikus formában is megtalálható: www.szeretetlangja.hu 
Tervezés, tördelés: Szénás Zsoltné Rita



2022. 1. félév 3

Kószáló bizonytalanság lepi el szívem, 
a világ mint jégeső károsít engem.  
Hol van fedél, mi alatt megbújhatnék vádlóim elől? 
Merre a bölcsesség, mi megtöri a bujdosó erőt? 
 
Igen, a bölcsesség, Salamon kérte azt! 
 Az élete mégis kósza, bizonytalan. 
Mi kell még hozzá, hogy az élet teljes legyen?  
Elmélyült bölcsesség, mely jó gyümölcsöt terem.  
 
A bölcsesség mélysége valóban nem mindegy,  
Mert a gondtalan bölcsesség a világ fertője lett!  
Kétféle bölcsesség forrong e világban.  
Az egyik megtéveszt, vezet halálra,  
a másik üdvözít, s életet vet,  
és a megmentett élet sok életet ment.  
 
Örök hála izzik a szívemben,  
hogy Isten számára kiválasztott lettem.  
Éjjel- nappal azért imádkozom, 
hogy a bölcsesség szívemnek legmélyére jusson!  
Megteremje annak sokszínű gyümölcsét,  
hogy akit Isten elhívott, mind jóllakhassék. 

Buzási Zoltán: 

HÁLAADÁS 
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A BAGI MISSZIÓRÓL 
 
Csak egyet reccsent az ajtó, mikor a fékezhetetlen dühvel izzó láb berúgta, s az éjsza-
kában, amely néhány perccel ezelőttig még csendes volt, ez ágyúropogásként hatott. 
Majd erős kezek ráncigálták a pizsamás félholt alakokat a sötétben, köztük Lakatos 
Istvánt, aki ezután a szörnyű este után  tizenegy évvel lett a bagi plántálás pásztora.

2001-ben egy halálos balesetet követően 
összecsapás történt a telepen a romák 
és a rendőrök között. Azon az estén 
közel hetven rendőr járta az utcákat, és 
embertelen módon fejezték ki újfent 
mélyről fakadó gyűlöletüket a sötétebb 
bőrűek iránt. Akik kint voltak még, a ho-
mályos fényben támadtak rájuk, akik 
már aludtak... fentebb már említettem. 
Istvánt felesége és néhány éves kisfia 
előtt igye   - keztek minél előbb földre te-
ríteni, s miután ököllel nem bírták, jött 
a vipera. Hogy ez a támadás indokolt 

volt vagy sem, irreleváns, hiszen a sze-
met szemért, fogat fogért elv hitünk sze-
rint lejárt lemez és nem hoz pozitív 
változást, ahogy megoldást sem.  

A történteket jelentették az országos 
cigány elnöknek, egy kiváló ügyvédet is 
kirendeltek Istvánéknak, de végül még 
bíróságra sem került az ügy, miután ki-
derült, hogy a rendőrök, akik rájuk tá-
madtak, aznap nem álltak szolgálatban, 
így lezárták az egész történetet azzal, 
hogy a romák csak kitalálták az egészet. 
De hála a mi irgalmas Istenünknek, Aki 
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minden rosszból kihozza a lehető legjob-
bat és hatalmas bölcsességével és krea-
tivitásával vezeti a szálakat, hogy azok 
tökéletesen illeszkedjenek, még ha ne-
künk kuszának is tűnik sokszor a helyzet!  

A legtöbb ember nem gyakran rohan 
fejvesztve Bagra és a hasonló helyekre, 
hogy segítsen, azonban míg a többség ig-
norál, addig vannak olyanok, mint Csíki 
Lajos pásztor. Ő hagyta, hogy Isten fel-
nyissa a szemét, és ott, ahol káosz van, az 
eljövendő isteni rendet lássa. A fentebb 
olvasottakról tudomást szerezve egy 
pásztortársával együtt szemügyre vették 
a települést, majd többedmagukkal visz-
szatérve tüzes evangelizációba kezdtek. 
Ahol nemrég még hatvan rendőr tombolt, 
most ugyanannyi Isten-harcos hirdette 
fennszóval az Örömhírt! ,,…de ahol meg-
növekedett a bűn, ott még bőségesebben 
kiáradt a kegyelem;” (Róma 5:20) 

István szíve addigra már nagyon éhe-
zett az Úrra. Az egyik férfi odalépett 
hozzá, azonban míg ő beszélt, István fe-
jében csak az járt, hogy ő nem elég 
ehhez, túl kicsi, nem való ez neki. Az igen-
csak egyoldalú beszélgetés végén a férfi 
egy Bibliát nyomott a kezébe, ami a 119. 
Zsol  tárnál nyílt ki és István tekintete a 
141. versen pihent meg: ,,Kicsiny vagyok 
én és megvetett, de a te határozataidról 
el nem feledkezem.” Érezte, hogy Isten 
szól hozzá, de annyira meglepődött, hogy 
összecsapta a Bibliát, majd egy nyugod-
tabb helyre érve azon töprengett, hogy 
fogja megtalálni újra azt az igeverset. 

Csodák csodájára nem kellett sokáig ke-
resgélnie, már az első próbálkozásra 
ugyanott nyílt ki a Biblia, ahol legutóbb. 
Nem sokkal ezután már Lakatos István is 
az Örömhírt hirdette Bag utcáin. 

Nyolc éven keresztül Csíki Lajos pász-
torlásával Istvánék házában tartották az 
Istentiszteleteket. Már ez idő alatt is 
sokat tanult a pásztortól, aki igyekezett 
őt felkészíteni a vezetésre. A staféta át-
adását követően körülbelül három évig 
igyekezett István jórészt egyedül tovább 
építeni a közösséget, majd Pál Évike és 
Pál Pál többedszeri hívása után eljött az 
a pillanat, amikor István érezte a szívé-
ben, hogy el kell látogatnia a gödöllői 
Szeretet Lángja Gyülekezetebe.  

2011-ben a bagi házicsoport csatlako-
zott a gyülekezethez és dicsőség az 
Úrnak, azóta is szerves része közössé-
günknek! 

Mára már a ,,régiek” közül csak István 
és felesége, Kati maradtak, de a házicso-
port az elmúlt években hála Istennek, 
igen szépen gyarapodott újabb és újabb 
tagokkal. Az elhívatott házaspárnak nem 
volt könnyű dolga, azonban semmi sem 
történik véletlenül, így őket sem talá-
lomra választotta ki az Úr erre a fel-
adatra. Ő tudja, hogy ki mennyit bír, kit 
mire teremtett és ennek megfelelően en-
gedi meg az életünkben a nehézségeket. 
S bár voltak olyan pillanatok, amikor Ist-
ván fel akarta adni, és az Ördög hazug-
ságai az álbékességgel és a fáradtsággal 
összefogva elterelték a figyelmét a he-
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lyes fókuszról, de ,,Éppen így meg tudja 
szabadítani az Úr a kegyeseket a kísér-
tésből, a gonoszokat pedig büntetések 
között tudja megtartani az ítélet nap-
jára.” (2 Péter 2:9) Hol gyülekezetünk 
pásztora, Szabó Sándor által jött a hely-
reigazítás, hol egy-egy prófécia, kijelen-
tés bátorító szavai erősítették a bagi 
testvérek hitét és gyógyította szívüket.  

Az elmúlt időszakban rengeteg bizony-
ság erősítette meg Istvánék látását, mi-
szerint az Úrnak csodálatos tervei van - 
nak Baggal. Egy ilyen tanúságtétel volt az 
Úr részéről, amikor arra indította Istvánt, 
hogy a telepet körülölelő négy dombot 
járják be és közben hangos szóval áldják 
a települést. Az Ezékiel 37-ben leírtakat 

kapták rémaként: ,,És monda nékem: pró-
fétálj e tetemek felől és mondjad nékik: 
Ti meg szá  - radt tetemek, halljátok meg 
az Úr beszédét! Így szól az Úr Isten ezek-
nek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti 
belétek szellemet, hogy megéledjetek.” 
István még egy megerősítést kért az 
Úrtól, miszerint ha ez valóban Tőle van, 
annak legyen a jele az, hogy szivárvány 
tűnik fel az égen. Addigra már sötétedett, 
de hirtelen előbújt a Nap és egy gyö-
nyörű szivárvány mutatta, hogy jó úton 
járnak.  

Rengeteg ima előzte meg ezt a kilépést, 
hiszen egy nagyon komoly szellemi 
harcra készültek a testvérek. Majd elér-
kezett a nap, amely felejthetetlen volt:
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– Hol van a tűz?! – kérdezte Istvánt 
kissé zavartan egy tűzoltó.  

– Mégis miről beszél? (István) 
– A dombok aljáról egyértelműen lát-

szott, hogy itt ég valami! (tűzoltó) 
– Ez így igaz, de azt nem tudja eloltani, 

az az Úr tüze! (István) 
A tűzoltó értetlenkedve kereste még 

egy ideig, hova tűnhettek a lángok, úgy 
kerülgetve a bagi tesókat, mintha őket 
sem látná, majd távozott. Így teljesedett 
be egy többek által kapott prófécia, mi-
szerint tüzet és parazsat visznek arra a 
helyre, ahol imádkoznak, valamint a 
szolgálók kérésének megfelelően Isten 
megadta, hogy csak azok számára válja-
nak láthatóvá, akiknek az Úr jónak látja.  

Ma már több mint húszan aktív, stabil 
tagjai a bagi házicsoportnak és hűsége-
sen járják az utcákat, osztják az élelmi-
szert és hirdetik az Örömhírt. Minden 
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egyes nap munkával és szolgálattal telik 
el Istvánéknak, és ennek meg is van a 
gyümölcse: egyre többen térnek meg és 
egyre több fiatal érdeklődik az Úr iránt. 

Közeledik a prófécia beteljesülése, mi-
szerint jön az ébredés Bagon, melyet 
követ majd, hogy egy gyülekezet is létre 
fog jönni a településen!

István bölcs szavaival szeretném zárni soraimat, amelyek úgy hiszem, mindannyi-
unknak épülésünkre lesznek!  

,,Nem a próféciákra fókuszálunk! A feladatunk az, hogy minden nap Isten akaratá-
ban legyünk, hogy a mindennapi vezetésbe álljunk bele, hiszen ha így teszünk, akkor 
fog tudni beteljesülni minden ígéret! Napi szinten kell erősödni az Ő jelenlétében, 
engedelmeskedni Neki, teljes szívvel imádkozni, szeretettel, odaszánással evange-
lizálni, erővel áldást mondani, a kijelentéseket megvallani! Egyszerűen csak figyelni 
az Úrra és tenni a dolgunkat! Mert minél közelebb vagyunk Hozzá, annál közelebb 
vagyunk a célhoz is, hiszen Ő a cél!” 

 
,,Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicső-

ségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről 
dicsőségre.” (2 Korinthus 3:18)  

Ámen 
Rottmayer Zsófia Anna 
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Akvila és Priszcilla: 
Szövetségben Jézusért

Az apostolok cselekedetei 18:1- (EFO) 
„Ezután Pál továbbment Athénból 
Korinthusba. Találkozott ott egy Ak-
vila nevű zsidó férfival, aki Pon-
tuszból származott, és feleségével, 
Priszcillával együtt nem sokkal 
azelőtt érkezett Korinthusba. Itáliá-
ból jöttek, mert Claudius császár 
megparancsolta a zsidóknak, hogy 
költözzenek el Rómából. Pál meglá-
togatta Akvilát és Priszcillát, és attól 
kezdve náluk is lakott. Mivel Pálnak 
is sátorkészítő volt a mestersége, 
ezután együtt is dolgoztak. 

Pál minden szombaton vitatkozott 
a zsinagógában a zsidókkal és a gö-
rögökkel. Azt akarta, hogy ők is hig-
gyenek Jézusban. Ezután Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából. 
Ettől kezdve Pál minden idejét arra fordította, hogy a zsidóknak bebizony-
ítsa: Jézus a Krisztus. A zsidók azonban nem hittek neki. Ellenkeztek Pállal, 
átkozták és káromkodtak. Ekkor Pál lerázta ruhájáról a port, és azt mondta 
nekik: „Ha nem fogtok megmenekülni, arról csak ti tehettek! Az én lelkiis-
meretem tiszta, mert mindent megtettem, hogy megmentselek titeket. Mos-
tantól kezdve a nem zsidókhoz megyek.” 

Pál apostol leveleiben sok olyan 
ember neve szerepel, akiknek a tör-
ténetei ismeretlenek előttünk, de 
tudjuk, hogy Jézus követői, Pál test-
vérei, szolgatársai voltak. Közülük is 

kitűnik egy páros: Akvila és Priszcilla, 
akik olyan szempontból is érdekesek, 
hogy a nevük kizárólag csak együtt 
fordul elő a Bibliában. Csupán 7 rövid 
részlet enged bepillantást az éle-
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tükbe, mégis érdemes elgondolkodni 
mindazon, ami a szűkszavú leírások 
és utalások mögött fölsejlik, mert 
bátorításul és mintául szolgálhatnak 
számunkra is. A házaspár nevével az 
Apostolok cselekedeteiben illetve Pál 
három (rómaiak, korinthusiak, Timó-
teus számára írt) levelének emlí-
tettjei között találkozunk.  

Akvila és Priszcilla olyan zsidó há-
zaspár volt a korai kereszténység 
idején, akik tevékeny szerepet játszot-
tak az evangélium terjesztésében és 
fontos láncszemek voltak a több hívő 
közösség számára is. Mind kettőjük 
neve latin eredetű szóra vezethető 
vissza. Akvila jelentése: sas, a Prisz -
cilla név pedig ’tiszteletre méltót, szi-
gorút’ jelent. Életútjuk szakaszai Pon  - 
tus, Róma, Korinthus, Efézus, majd 
valószínűleg ismét Róma állomásai-
hoz kötődnek.  

Akvila Pontusz tartományából szár-
mazott, amely a Fekete-tenger dél-
keleti partvidékén fekszik és Kr. e. 65 
óta római provincia volt. A későbbiek -
 ben keresztyén gyülekezet is alakult 
itt, nekik íródott Péter első levele. 
Akvila útja innen Rómába vezetett, az 
akkori világ egyik kereskedelmi és kul-
turális középpontjába. Akvila Rómából 
való távozásának időpontját – ekkor 
már feleségével együtt van – pontosan 
megadja Lukács apostol, ugyanis tud-
juk, hogy Claudius császár i. sz. 49-50-
ben tiltotta ki a fővárosból a zsidókat.  

Ezután Korinthusban, a görög félszi-
get egyik legjelentősebb keresked-
elmi csomópontjában próbáltak is - 
mét új életet kezdeni. Pál a második 
missziói útja során érkezett ebbe a 
városba és Akvila és Priszilla megláto-
gatása után már nemcsak velük la-
kott, hanem elkezdtek együtt dolgozni 
is, mivel mindhárman sátorkészítők 
voltak. 

  
EFÉZUSI SZOLGÁLAT 
Az apostolok cselekedetei 18:18 (EFO) 
„Pál ezután még sokáig Korinthus-
ban maradt. Azután elbúcsúzott a 
testvérektől, és Priszcillával és Akvi-
lával együtt Szíriába hajózott.” 
 
Ebből a két mondatból derül ki, hogy 
az apostol és a házaspár Krisztusban 
igazi testvérekké lettek egymás szá-
mára. Noha Akviláék nemrégiben 
költöztek Korinthusba, feladva min-
dent, most ismét útra kelnek, hogy 
elkísérjék Pált, aki folytatta második 
missziói útját a Földközi-tengeren 
Szíria felé. 

Nem a könnyebb utat választották 
ezzel, hiszen Efézus városa egy hatal-
mas bálványimádati helyszín, a Diána 
kultusz központja volt. A városba 
érve Pál ismét a zsinagógába ment, 
hogy minél többeket megnyerjen az 
örök élet számára, de a következő 
igeversekből kiderül, hogy eközben 
Priszcilliáék sem tétlenkedtek: 
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Az apostolok cselekedetei 18:24 (EFO) 
„Közben egy Apollós nevű művelt és 
tanult zsidó férfi érkezett Efezusba. Al-
exandria városából származott, és na-
gyon jól ismerte az Írásokat. Az Úr 
Útjáról már korábban tanították Apol-
lóst, aki mindenhol lelkesen beszélt, 
és helyesen tanított Jézusról, pedig 
csak azt a bemerítést ismerte, amiről 
János tanított. Apollós kezdett az efe-
zusi zsinagógába járni, és ott nagyon 
bátran beszélt. Amikor Priszcilla és 
Akvila hallották Apollóst, elhívták a 
házukba. Beszélgettek vele, és részle -
tesebben elma  gyarázták neki Isten 
útját.” 

APOLLÓS 
Akvila és Priszcilla felismerték Apol-
lósban Isten szolgáját és testvérüket 
a Krisztusban. Nemcsak meghallgat-
ták, hanem maguk mellé vették és 
mindazt, amit Páltól hallottak-tanul-
tak, továbbadták neki. Ők is hatal-
mas ismeret- és hitbeli gazdagságra 
tettek szert Pál apostol mellett, de 
ezt nem tartották meg csupán a 
maguk számára, hanem szolgáltak 
vele. Apollóst János keresztségénél 
magasabb szintre vezették, ő pedig 
az új ismeretek birtokában hatalmas 
eszköz lett Isten kezében, amit az 
igevers folytatása is leír számunkra: 
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Az apostolok cselekedetei 18:27 (EFO) 
„Ezután Apollós el akart menni Akhá-
jába. Az efezusi testvérek biztatták, 
és levelet írtak az Akhájában lakó ta-
nítványoknak, hogy fogadják őt szí-
vesen. Amikor azután Apollós oda  - 
érkezett, sokat segített az ottani ta-
nítványoknak, akik Isten kegyelme 
által hívőkké lettek. Apollós ugyanis 
a nyilvánosság előtt sokszor és he-
vesen vitatkozott a zsidókkal, és vi-
lágosan be tudta bizonyítani, hogy 
nincs igazuk. Az Írások alapján bebi-
zonyította, hogy Jézus a Krisztus.” 

Apollósról nagyon elismerően írt Lu-
kács apostol: a Tórában jártas zsidó 

férfi, aki talentumokban gazdag volt és 
megismerkedett az Úr útjával. Enge-
delmeskedett a késztetésnek, hogy 
továbbadja mindazt, amit Jézussal 
kapcsolatban megismert és az élete 
részévé tett. Annak ellenére, hogy nem 
volt tökéletes az ismerete, Isten mégis 
felhasználta őt, hogy részt vegyen 
abban, hogy az emberek megismerjék 
Jézust. Éppen ezért senkinek nem kell 
félnie kicsiny hite, kevéske tudása 
miatt vagy éppen elásnia azt a tal-
entumát. Az Úr mindenkit szívesen vár 
az ő szőlőskertjébe, legyen akár 
frissen megtért, akár több évtizede 
hívő keresztény is. 
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KRISZTUSBAN EGYEK 
Különleges az is, hogy a jelek szerint 
Akvila és Priszcilla a tanítást kö-
zösen végezték, mert a házaspár 
mindkét tagja meg van említve az 
apollósi történetben. Ahogyan már 
szó volt róla, a két nevet szoros egy-
ségben említi az összes irat, sőt a 
leírások szerint minden tevékenysé-
get közösen folytattak. Azon ritka 
párra találunk bennük, akik valóban 
szövetségben munkálkodtak, ami 
csakis úgy volt lehetséges, hogy a 
középpont és a belőle fakadó érték-
rendjük azonos volt. A Példabeszé-
dek könyvéből származó gondolat 
szerint a három szálból sodort zsi-
nór igen nehezen bomlik szét ismét 
szálaira: „a hármas kötél nem egy-
hamar szakad el.” (Péld 4:12) A har-
madik szál az ő életükben pedig 
Jézus Krisztus volt.   

Több szempontból egyedi az is, 
ahogyan Pál három levelében is me-
gemlékezik a házaspárról. Minden al-
kalommal a férfit és az asszonyt 
együtt említi, ráadásul Priszcillát 
kétszer Akvila előtt nevezi meg. 

Abban a korban nem sok figyelmet 
fordítottak a nőkre, alárendelt háttérs-
zerepet játszottak az ókori családok-
ban, a közéletben pedig egyáltalán 
nem is szerepelhettek. Jézus Krisztus 
hozott döntő változást a nők megítélé-
sében, értékelésében, amikor tetteivel 
lerombolta ezeket a beidegződéseket 

és helyreállította a nők eredeti, isteni 
terv szerinti megbecsültségét, mint a 
férfit kiegészítő, bordából teremtett 
segítőtársáét. Fontos példái ennek 
Földre jövetelének módja, beszélgeté-
sei a megvetett samáriai asszonnyal 
vagy Mártával a feltámadásról stb. 
Szemmel láthatóan maga Pál is követi 
Jézus példáját és úgy mutatja be a há-
zaspárt a római testvéreknek, mint 
munkatársait, segítőit az evangélium 
terjesztésében, nem téve különbséget 
kettejük között. 
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ÉLETRE HALÁLRA KRISZTUSÉRT 
A Biblia itt megemlít egy rendkívüli 
esetet is velük kapcsolatosan, ami-
kor életüket tették kockára Pálért. Itt 
nincs leírva a történet, de feltehető, 
hogy az efézusi tartózkodásuk 
időszakában történhetett, amikor 
Demeter vagy Alexander ötvös által 
támasztott lázadás miatt került 
nehéz helyzetbe Pál.  
 
Pál második levele Timóteushoz 4:14 
(EFO) 
„Alexander, az ötvös mester sok bajt 
okozott nekem. Az Úr majd megbün-
teti a tettei szerint. 
 
Az apostolok cselekedetei 19:23 (EFO) 
„Ekkor történt, hogy nagy zűrzavar 
támadt Efezusban az Úr Útja miatt. 
Volt a városban egy Demeter nevű 
ötvösmester. Azzal foglalkozott, hogy 
Artemisz istennő templomának kicsi-
nyített másolatát készítette ezüstből. 
A műhelyében dolgozó munkások 
ezért jó fizetést kaptak.”  

Róma 16:3-5 (EFO) 
„Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, 
akik munkatársaim Krisztus Jézus-
ban! Ők életük kockáztatásával 
mentettek meg engem, amiért hálás 
vagyok nekik. De nemcsak én, 
hanem a nem zsidó népek között élő 
összes helyi gyülekezetek is. Kös-
zöntsétek a gyülekezetet, amely a 
házuknál szokott összejönni.” 

 
Ennek a házaspárnak a szíve nyitott 
volt mások felé. Ezt bizonyítja már 
Pál és Apollós befogadása is, de az 
összejövetelek állandó helyszíne-
ként szolgáló otthonuk is. 
Akvila és Priszcilla – két ember, egy 
házaspár az Úrban, az Úrért. Bármi-
lyen jelentéktelennek tűnnek, mégis 
fontos láncszemek voltak a maguk 
idejében akik által sokan hívőkké 
lettek és örök életet nyertek. Legyen 
bátorításunkra az ő példájuk és 
odaadásuk Krisztusért!  
 

Pap Andrea 
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1. Mi a foglalkozásod? 
Aromagyártó vagyok egy gödöllői 
cégnél. 

2. Miért ezt választottad?  
Igazából raktárosként kezdtem a 
munkahelyemen, csak amikor em-
berhiány volt az üzemben, engem 
helyeztek át anyagot keverni, mert 
előtte évekig csináltam hasonló 
munkát a Biotech USA-nál. 

3. Amikor kisgyerek voltál, mi akartál 
lenni? 
Az intézetben nem nagyon álmodoz-
tunk a jövőnkről és fogalmunk sem 
volt a munka világáról. Legjobban 
persze focista szerettem volna lenni, 
de végül felszolgálói szakmunkás su-
liban végeztem. 

4. Mennyire fontos számodra a munka 
az életedben? 
Szeretem az aktuális munkámat jól 
csinálni. Sok minden voltam már, de 
igyekeztem kihozni mindenből a 
maxi mu  - mot. 

5. Ha lenne rá lehetőséged, választanál 
másik pályát? 
Igen, ha lehetne, fotográfusként dol-
goznék, de ahhoz, hogy eleget keres-

sek ebben a szakmában, ahhoz na - 
gyon befutottnak kéne lennem. 

6. Szerinted egy vagy több lábon ér-
demes állni? 
Hogy min érdemes, azt nem tudom, 
de én mindig több lábon álltam, 
mert a kezdetekben elég alacsony 
fizetésekért dolgoztam és kellett a 
jövedelemkiegészítés. Az állandó 

Ismerjük MEG egymást sorozat 

Tóth Krisztián

Ácsok és halászok 
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munkahelyek mellett sokáig vállal-
tam takarítást, fűka  - szálást. Most 
hála Istennek, eleget kapok ahhoz, 
hogy fenn tudjam tartani a családot, 
a fotózás pedig mellékesnek megma-
radt, habár sajnos már nem tudunk 
annyit vállalni, mint pár évvel 
ezelőtt. 

7.Mi a legszebb része a munkádnak? 
A munkámban az a legjobb, hogy kis-
zámítható. A beérkező rendelések 
alapján az egész heti beosztás jól 
tervezhető. Illetve az is jó a munkám-
ban, hogy délután négykor leteszem 
és nem kell otthon is foglalkozni 
vele. 

8. Mi a legnagyobb kihívás számodra? 
A kollégák egész napos duruzsolását 
és zúgolódását elég nehéz elvisel-
nem, hát még a káromkodásokat, 
amiket egyesek kötőszóként használ-
nak a munkahelyen. Nehéz ilyenek 
mellett meg  - őriz  nie az embernek a 
saját gondolatait… 

9. Ha Isten azt mondaná neked, hogy 
hagyd ott a munkád és kövess 
engem, mit válaszolnál? 
Nem is tudom, ez jó kérdés. Végül 
biztosan igent mondanék, mert az 
ember úgysem lesz igazán boldog, 
amíg nem azt teszi, amit az Úr kért 
tőle. 

GYEREKSZÁJ
BÁB- 

MISSZIÓS

~ Mit kell csinálni a bűneinkkel? 
– Bocsánatot kell kérni, 

és a pap bácsi ad valami 
löttyöt, amit meg kell inni.

– Miért kellett Jézusnak meghalnia? 
– Mert angolul beszélt a kereszten.

– Ti mit szoktatok segíteni 

húsvétkor a nagyinak? 

– Feldíszítjük a fát.

– Mi bújik ki a tojásból? 
– Jézus.
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HOGYAN TALÁLTA MEG KRISZTI JÉZUST?

Kriszti nem volt ismeretlen számomra. 
Emlékszem gyermekarcára, szőkésbarna 
hajára, hiszen arra jártam a HÉV-hez, 
ahol ő lakott a Jókai utcában. 
Kint játszott egyedül a kert-
jükben, s többnyire szo-
morúnak látszott.  
Amikor felnőttként és 
keresztényként először 
láttam, igen megörül-
tem: hát ő is Jézusé! 
Egyszer spontán me-
sélni kezdte a megtéré-
sét. Csak ennyi kellett 
nekem, máris szerettem 
volna leírni, hogyan történt. 
Nem könnyen állt rá, hogy egy 
kicsit beszélgessünk erről, élete leg-
nagyobb eseményéről. Végül is, itt a tör-
ténet. 
Első kérdésként a kezdeteknél kezdeném: 
több ember gyerekkorában valahogy 
meg  sejti, hogy Isten létezik. Talán egy ta-
pogatózó Istenkeresés kifejeződése. 
Neked volt-e ilyen, vagy ehhez hasonló 
Isten-élményed? 
Nem Isten-élménynek mondanám. Egész 
gyerekkoromban volt körülöttem egy je-
lenlét.  Úgy éreztem, hogy én nem ebből a 

világból való vagyok, egy burok vett körül 
engem, s ezt természetesként éltem meg. 

Ahogy növekedtem, ez a jelen-
lét valahogy elveszett, és 

a magam útján kezd-
tem járni. Kamasz-

ként lázadtam. 
Nagyvilági életet 
éltem, belesod-
ródtam a dol-
gokba és nem 
f o g l a l k o z t a m 

azzal, hogy ez a 
jelenlét eltűnt. 

Tudatosan kerested-
e Istent, vagy csak egy 

belső szomjúság hajtott? 
Valami természetfölöttit keres-

tem, nem tudtam, hogy Istent keresem. Az 
évek során sokat csalódtam és lassan tu-
datosult bennem, hogy amikor a saját uta-
mat akartam járni, akkor mindig valamibe 
beleütköztem.  
Miután elváltam, egyedül neveltem a fia -
mat. Jósnőkhöz járkáltam, hittem a szel-
lemi erőkben, energiákban. Még ők is azt 
mondták, hogy Istenhez fogok fordulni! 
Ez meg is történt, amikor egyszer ültem a 
szobámban és csak úgy spontán megszó-
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lítottam Istent: „Ha Te vagy, akkor meg 
akarlak ismerni!” 
Ezután a munkahelyemen kaptam egy 
Bibliát. Falni kezdtem az Igét. Az egész Bib-
lia élővé lett számomra. Úgy olvastam, 
hogy tudtam, minden szava igaz és Isten 
terve az életemre vonatkozóan ebben van 
megírva. Minden helyzetre, dologra, prob-
lémára konkrét kijelentést kaptam, s kér-
déseimre megkaptam a választ. Fantasz  - 
tikus volt! Ez oda vezetett, hogy csak Neki 
akartam élni és csak Őt akartam követni. 
Miben változtatott ez meg téged és ez 
életedet? 
Mindenben megváltoztatott. Addig gyak-
ran jártam bulizni a munkatársnőimmel –
35 nő között dolgoztam. Amikor meg  - 
tértem, mindezt abbahagytam, erre a 
munkatársnőim kezdtek teljesen hülyének 
nézni engem. Mégis, én mentem először 
férjhez a 35 nő közül! Anyukám nagyon 
örült annak, hogy megváltoztam. Most ő 
egy református templomba jár. Apukám 
nem látta meg ezt a változást, viszont én 
rendeztem vele a kapcsolatomat. 
Akkoriban még egyedül neveltem Dani fi-
amat. A volt férjem, az apukája nem segí-
tett nekem ebben sem. Nagyon nehéz 
volt, az óvodában is mindig gondok voltak 
vele. Ez amiatt is lehetett, hogy a lakásom 
tele volt mindenféle gonosz szellemmel és 
okkult dolgokkal. 

Amikor megtértem, kitakarítottam a laká -
so mat, a szellemeket elűztem, az okkult 
könyveket és tárgyakat elégettem. Más-
nap az óvónő rettenetesen meglepődve 
mond ta: ez a gyerek teljesen megválto-
zott! 
Hogyan épültél, fejlődtél tovább ebben az 
új életben? 
Egy baptista gyülekezetbe jártam. Ha jól 
tudom, 2005-ben tartottak egy háromna-
pos, karizmatikus találkozót Velencén 
„Szentségének tüze” címmel. Itt találkoz-
tam a Szent Szellemmel, Aki olyan erőtel-
jesen ragadott meg engem, hogy napokig 
és és föld között lebegtem, persze nem 
szó szerint. Angolul imádkoztak értem és 
én mindent megértettem, holott soha sem 
tanultam ezt a nyelvet! Azóta is időnként 
megértem a nyelveken szólást.  
Nem hívőként is kaptam álmokat, de a 
Szent Szellemmel való betöltekezés után 
ez igen erőteljessé vált. A „Szentségének 
tüze” konferencián egyszer csak mindkét 
kezem kezdett tűzben égni. Ekkor még 
csak sejtettem, hogy ez a gyógyítás aján-
déka lehet. Így kezdődött.  
Beleszerettem Istenbe. Alig vártam, 
hogy otthon a lakásomban egyedül le-
gyek Vele. Annyira betöltött a szeretete, 
hogy mindig arra vágytam, hogy kettes-
ben legyünk. A legszebb dolog eggyé 
lenni Vele! 
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A valóságos jelenléte és közelsége a ve-
lencei találkozástól kezdve nagyon erő-
teljes lett. Mindig  bele akartam bur  - 
kolózni ebbe a szeretetbe, amely éve-
ken át vitt engem. Hét évig egyedül lak-
tam, igen intenzíven éltem Vele, minden 
létező konferenciára, imaközösségbe el-
látogattam. A munkahelyemen, a Hun-
garopharmánál egyik fülemben dicsőítő 
dalok, a másik oldalon az Ige, ezeknek 
fényében dolgoztam. 

Teljesen biztos voltam benne, hogy ez az 
egyetlen út. Annyira konkrét válaszokat 
kaptam arra a kérésemre, hogy Őt akarom 
megismerni. Mindig ezt kerestem, mindig 
Őt kerestem, úgy éreztem, hogy hazaér-
keztem. 
Nagyon köszönöm, hogy a történetedet 
megosztottad velünk, olvasókkal. Kívá-
nom, hogy életed még jobban kiteljesed-
jen, gazdagodjon a Vele való eggyé válás 
és akaratának betöltése által.  
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10+1 KÉRDÉS 
VÁLASZOL: 

KULCSÁR ETELKA

1. Böjt alkalmával mi az, amiről a legne -
hezebb számodra lemondani? 
Böjt alkalmával a legnehezebb lemon-
dás számomra régebben a kenyér volt, 
jelenleg a kávé.  

2. Mi az amit mindenképp megtanítanál 
mondjuk a 16 éves énednek? 
A 16 éves énemnek mindenképpen ön-
bizalmat tanítanék, azt biztosan. 

3. Mi volt a legmeghatározóbb Isten él-
ményed? 
A legmeghatározóbb Istenélményem a 
menny megtapasztalása, hogy van 
Menny, és hogy van „Szentek szentje” 
és én is bemehetek. 

4. Melyik igevers az, amiből mindig tudsz 
erőt meríteni? 
Kedvenc igeversem, amiből mindig 
erőt merítek:  Zsoltárok 37:4-5 
„Gyönyörködj az Úrban és megadja 
szíved kérését. Hagyd az Úrra az úta-
dat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” 

5. Ha egész életedben csak egy fajta ételt 
ehetnél, mi lenne az? 
Ha egész életemben csak egy fajta 
ételt ehetnék, zöldborsófőzeléket en -
nék tükörtojással. (Még a fejem is 
zöldborsó lenne). 

6. Mi a kedvenc gyermekkori emléked? 
A kedvenc gyerekkori emlékeim anyai 
nagymamámhoz kötődnek. A vele 
együtt töltött idő, a felemelő piaci ár-
ulások, a termékek begyűjtése a 

SZÜLETETT: 
Nyárádszereda, 1973. augusztus 25. 

 
ÚJJÁSZÜLETETT: 2013. május 19. 

 
FOGLALKOZÁSA: 

szívek és otthonok tisztasági felelőse 
 

FŐ SZOLGÁLATAI: Közbenjáró ima
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kertből, rétről, erdőből, aztán az utazás 
hazafelé a kisvonattal, amikor már 
mindent eladtunk. 

7. Ha tehetnéd, melyik korba utaznál 
vissza és miért? 
Bevallom, nem szívesen utaznék vissza 
egyik korba sem. 

8. Hogyan képzeled el az álomnyaralásod? 
Álomnyaralásomat a Maldív szigete -
ken tölteném a két lányommal.  

9. Milyen hobbit/sportot próbálnál ki, 
amire eddig nem volt lehetőséged? 
A hobbim a túrázás lenne, ha megte-
hetném, a sportok közül a síelést és a 

korcsolyázást választanám. (Mert ezek 
nekem tiltólistán vannak) 

10. Ha bármilyen munkát választhatnál, 
mi lenne az? 
Felettébb érdekes, mert a jelenlegi 
munkám is egy választott munka, de 
ha újra választanom kellene és lehető -
ségem lenne, terapeuta lennék.  

+1 Ha Isten most válaszolna egy kérdé-
sedre, mit kérdeznél tőle? 
Isten megáldott, mikor az életembe 
jött, és megválaszolt megannyi kér-
dést, azt hiszem, megtaláltam minden 
választ. 

GYEREKEKNEK
A jó pásztor az elveszett bárányt keresi.  Melyik úton találja meg? 
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Befogadtál engem örök hajlékodba,  
mikor rongyosan, szennyesen 
odatámolyogtam. 
Kaptam fehér ruhát, sugárzót 
folttalant,  
hisz nem volt már semmim sem, 
és űztek, mint hontalant. 
Kaptam gyűrűt is, majd sarut 
a lábamra, 
s szeretett fiaddá váltam 
azonnyomban. 
Tiéd lettem hát, a gyűrű is 
mutatja, 
élet és hatalom teljes 
birtokosa. 
Saruval lábamon viszem el 
a jó hírt, 
mely minden elveszettet 
országodba szólít. 
Királyságod teljes, növekszik 
szüntelen, 
túlmutat hegyeken, 
átível völgyeken. 
Így lényed vonzásában  
lennék mindig én, 
mely fényesebben ragyog, 
mint déli verőfény.

Januárban írtam egy verset, talán megismered magad benne te is. 

Bijl-Fodor Izabella 

BEFOGADTÁL ENGEM
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ESZTER ASZTALA  •  FÖLDI ÉLET ZÁRÓ RECEPT 

MENNYEI FALAT! 
... azaz Vinczéné Marika Szent Szellem gyümölcsével ízesítve

• A Szent Szellem vett 30 dkg szívből megtért 
nővért, 7 kg igazságot hirdetett Marikának, 
a Jó Isten hozzáadott 1 kg vonzást és 7 kg 
szeretetet élesztő gyanánt. Ezután az egé-
szet befedte 70 dkg türelem és hosszútűrés 
lepedővel. Így kelt meg az élet alaptészta.                                                                                                         

• Ízesítés előtt megtisztította a sütésre kész 
anyagot 1 kg keserűségtől, 1 kg érzékenyke-
déstől, 1 kg kisebbrendűségtől, 1 kg féle-
lemtől.   

• Beízesítésnek tett hozzá a Szent Szellem  70 
dkg tüzes természetet, 1 kg evangélium hir-
detés készséget, 80 dkg édes örömet, 70 
dkg  mézes vidámságot, 7 kg örömteli ének-
lést, 2 kg másokért közbenjáró imakész-
séget,  1 kg közösségbuzdítást, s végül 10 kg 
állhatatos kitartást. 

• Mindez a Szent Szellem elektromos, légke-
veréses, mindenhol egyformán sütő ke-
mencéjében megsült. Éppen olyan finom 
lett, ahogyan a Főszakács szerette volna.

A Mennyben pedig ott illatozik Vincze Marika, 
aki mindvégig állhatatosan kitartott a Szent 
Szellem átformáló keze alatt itt a földön. 
Legyen jó példa minden testvér számára a 
mindhalálig kitartásban Vinczéné Marika. 
Ezzel a recepttel búcsúzunk itt a földi síkon 
Marikától és az Oikosz Eszter Asztala rovattól. 

 
Szeretettel Sanyi pásztor 

Az Oikosz szerkesztősége szeretettel várja azon jelentkezőket, akik szívesen osztanak meg  
a gyülekezettel finom étel- vagy süteményrecepteket Igével fűszerezve.

„Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből 
a tisztaszívűség gazdagsága lett.” (2 Kor 8:2) 

 
„Aki azonban mindvégig állhatatosan kitart, az megmenekül”. (Máté 24:13)




