
2020 első félév

A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa

-Teológiai értekezések
-Bibliai történelem

-Elemzések

Békességet hagyok nektek: 
az én békességemet adom nektek; 

de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.



Riport: Felekezetközi ima alkalmak (Rottmayer Zsófia Anna)          3. oldal

Igei üzenet: Imádság (Németh Zoltán)                              6. oldal

Körkép: Van olyan tárgyad, amihez személyes történet kötődik? 
(gyűjtötte: Zarándi Nikolett)                                            9. oldal

10+1 Kérdés: Maronics Roland                                    13. oldal

Fejtörő: Rácz Anita                                           15. oldal

Vers: Herczeg Ágnes Tímea és Barna János versei                    17. oldal

Gyerekszáj: (gyűjtötte: Tóthné Ugrósdy Marianna)                    5. oldal

Mi újság?: Gonzales Camilo (Tóthné Ugrósdy Marianna)                       43. oldal

(Készítette: Fitos Péter)                                                            30. oldal    .  
Tanulmány: Az Azusa utcai ébredés hatása a Svéd Pünkösdi mozgalmakra 

(Készítette: Fodor Bijl Izabella)                                                 24. oldal

Ácsok és halászok: Rottmayer Dávid (Készítette: Bodnár Erzsébet) 18. oldal

Könyvajánló: (Antonia Fraser: VIII. Henrik hat felesége) Fitos Péter      34. oldal

Bizonyságtevés: Hideg Szilvia                                                 21. oldal

Pál levele a Rómaiakhoz II. rész ( Készítette: Lucza Árpád)                     36.oldal

Eszter Asztala: Sós ropogós (Vincze Marika)                             45. oldal

Interjú Saskáné Bodrogi Máriával: Győzelem a halál fölött

Tartalom:

Elérhetőségeink: Szabó Sándor lelkipásztor, főszerkesztő: szabsanyi@citromail.hu
Tóthné Ugrósdy Marianna szerkesztő: oikosz.ujsag@gmail.com  

Kiadványunk elektronikus formában is megtalálható: www.szeretetlangja.hu
Tervezés, tördelés: Fitos Péter 

oikosz.ujsag@gmail.com 

Oikosz 2020 első félév

2



Oikosz2020 első félév

-  Valahogy így tudom elképzelni, 
ahogy Istenhez mint jó illatú áldozat 
száll fel munkatársainak buzgóságos 
imádsága.

   Képzeld el, hogy belépsz egy egy-
szerű terembe és hirtelen mintha ezer-
nyi féle virág venne körül, de különbö-
zőségük nem káoszt eredményez, 
hanem egy kellemes, finom, egységes 
illattárt! – Hiszen Isten azt mondta: 
,,Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé 
tette mind a két nemzetséget, és LE-
RONTOTTA a közbevetett VÁLASZ-
TÓFALAT,…” /Efézus 2:14, Károli ford./ 

,,Egy a test és egy a Lélek, miképpen 
elhívatástoknak egy reménységében 
hívattatok el is; Egy az Úr, egy a hit, egy 
a keresztség; Egy az Isten és minde-
neknek Atyja, aki mindeneknek felette 
van és mindenek által és mindnyá-
jatokban munkálkodik. Mindeni-
künknek pedig adatott a kegyelem a 
Krisztustól osztott ajándéknak mér-
téke szerint.” /Efézus 4:4-7, Károli ford./  
 
     Miután Urunk Jézus Krisztus 
felment az Atyához, tanítványai nem 
felekezeteket hoztak létre, hanem gyü-

,,…Nagy az ereje az igaz ember buzgó 
könyörgésének.” 

lekezeteket!
Az eklézsia / ekklésia / (ecclesia) 
szóról legtöbbünknek valószínűleg az 

/Jakab 5:16 részlet, újford./

Isten közössége/ gyülekezete/ népe jut 
eszébe. A Septuaginta (héber Biblia 
görög nyelvű fordítása) a héber 
,,qahal” kifejezést fordítja ,,ekklésia”-
nak. Ez a bizonyos ,,qahal” szó azon-
ban összehívást jelent. Vagyis nem 
csak arról van szó, hogy Isten közös-
sége vagyunk, mert ugyanazt hisszük 
és valljuk, hanem arról is, hogy Isten 
által vagyunk elhívva, előhívva, össze-
hívva! ,, Akiket pedig eleve elrendelt, 
azokat el is hívta; és akiket elhívott, 
azokat meg is igazította; akiket pedig 
megigazított, azokat meg is dicsőí-
tette.” /Róma 8:30, Károli ford./

     Ő hív és Ő hoz össze, ahogy hívta 
Szabó Sándort, gyülekezetünk lelki-
pásztorát is. Az ő több évtizedes látása 
teljesül be azzal, hogy már közel 20 éve 
minden hónap egy szombat estéjén a 
gödöllői baptista, református, agapé és 
pünkösdi gyülekezetek néhány ,,virá-
ga”  egybegyűl, hogy ezt az Isten sze-
rinti felekezetek közötti egységet erő-
sítsék és közbenjárjanak Gödöllő 
városáért. Zömmel pásztorok, presbi-
terek, szolgálati vezetők és az imacso-
portok tagjai osztják meg egymással 
bizonyságaikat, imádkoznak egymás 
gyülekezetéért és a betegekért. Örül-
nek az örülőkkel, és sírnak a sírók-
kal.(Róma 12:15)

     Hogy hatékonyan teljen el az együtt 
töltött idő, természetesen ezen összejö-

Felekezetközi imaalkalmak
riport
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     Isten csodája, – és hála Neki érte – 
hogy világunkban, ahol olyan sok az 
irigység és gyűlölet még Isten népe 

veteleknek is megvan a maguk menete: 
egy rövid köszöntéssel és dicsőítéssel 
veszi kezdetét az alkalom, amelyeket a 
vendéglátó gyülekezet bonyolít le (az 
összejáró felekezetek gyülekezeti há-
zában felváltva vannak az alkalmak), 
majd szintén a vendéglátó gyülekezet 
pásztora vagy a pásztor megbízottja 
mond egy rövid igei buzdítást, ami 
alapján beszélgetés zajlik a továbbiak-
ban. Ezután imádkoznak Gödöllőért, 
az itt lakók megtéréséért, a város 
vezetőiért, majd a különböző gyüleke-
zetek megbízottjai elmondják gyüle-
kezetük hálaadásait és kéréseit és ezek 
alapján imádkoznak egymásért is. Az 
alkalom lezárásaként pedig isznak, 
esznek, beszélgetnek imaharcosaink.

között  is ,  vannak elkötelezet t , 
buzgó,világosságban járó emberek, 
akik, habár nem mindenben értenek 
egyet és más szokásokkal rendelkez-
nek, mégis képesek örülni egymás 
sikereinek, támogatni, bátorítani a 
másikat és harcolni egymásért, minden 
versengés nélkül, egyedül az Úrnak 
tulajdonítva minden dicsőséget!

     Ha szeretnéd megtapasztalni ezt a 
sokszínűségben való egységet Isten 
Szent Szelleme által, akkor bátorítalak, 
hogy térj be ebbe a szeretetteljes 
illatárba, hiszen lehetsz piros vagy 
sárga virág, de ha a szíved tiszta és 
Neki dobog, akkor imádságod mint jó 
illatú áldozat fog felszállni Hozzá….és 
akkor hatalmas Keze mozdul…!

Rottmayer Zsófia Anna
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Az oviban kitört az influenza járvány, 
ezért törölték a családi farsangot. 
Reggel Márk nem érti, miért nem 
mehet ő is jelmezben az oviba. Erre 
Emma: 

Hanna (6)

-Megcsikiztem Andriskát és úgy 
nevetett, mint a fába szorult FÉSZEK.

-Képzeld anya, Jézust a történetben 
megcsattogózzák és jeköpik….

Glóri, egy kis gondolkodás után

- Hát, amennyiről még tudok gondos-
kodni. Meg amennyi befér a fürdő-
kádba.

- KÁBEL

-(Levike szomorúan) Jajj ne, ő is öreg? 
Akkor meg fog halni?

-Glóri, te hány gyereket szeretnél?

-Anya, képzeld, Evelin mi lesz far-
sangkor: menyasszony

-Anya ehetek krumplit nyersen?

-De senki nem akar a férje lenni.

-Hogy hívják Ádám és Éva fiait?-De miért haltak meg?

Abi (3)

Közeleg a mindenszentek:

-Inkább ne, ez már öreg krumpli, látod 
kicsit fonnyadt de paprikás krumplihoz 
jó lesz...

Levi (4)

-Báránykitörés van az oviban, nem 
érted?

-Mert nagyon betegek voltak, vagy már 
idősek, öregek...

-Tudod kisfiam ilyenkor megemléke-
zünk azokról akik már nem élnek, 
meghaltak...

Egy nappal később pucolom a krump-
lit:

Emma (5)

-Hűha!

Glóri (6)

Lea (3)

Glóri (3 évesen)

gyűjtötte: Tóthné Ugrósdy Marianna
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Ha imádkozni akarsz, és kezdő 
hívő ember vagy, imádkozd az 
életedet. Szóban vagy gondo-
latban azt próbáld meg ki-
mondani Isten színe előtt, ami 
téged átjár gondjaidat, örö-: 
meidet, vágyaidat. Kezdő, de 
haladó hívőként is természe-
tesen imádkozz magadért. Hala-
dó hívőként egyre inkább máso-
kért járunk közben. Később is 
imádkozunk magunkért, de az 
ima tartalma változik. Nekem 
egy kis „imalistám” van, több 
mint 65 személy nevével. Min-
den nap az imádkozás idején 
röviden egy vagy két szóval 
imádkozom sorban értük, vagy 
ötven éve.

Eleinte egy-másfél óra után alig 
bírtam a térdeimről felállni. 
Ezért ezután egy habszivacs 
párnán térdeltem. Később a 
reggeli imaidővel bővült a be-
osztás. Ma reggel tartok hosz-
szabb csendességet minden 
nap. De nincs erre törvény.  A 
napi munkabeosztás  adja a 
szabadidőt a rendszeres csen-
dességre.

Csodás esték voltak ezek ne-

   

kem, már az elejétől fogva. A 
becsukott Bibliám mellett be-
csukott szemmel kértem Istent, 
mutassa meg, mit olvassak. 
Erre látomásban ott volt előttem 
a kinyitott Károlim: A négy 
kolumán végigfuttattam a sze-
mem, és amit akart az Úr, az a 
vers elkezdett vibrálni. Erre 
kinyitottam a Bibliámat valahol, 
és pont úgy nézett ki, mint azt 
előtte láttam, ott voltak a címfel-
iratok, és ott volt a vibráló vers 
is. Ez nem kötelező!!! 

Ahogyan növekszünk a kegye-
lemben úgy alakul az imaálla-
potunk, és a jobbára hétféle 
imaformából aszerint váltunk, 
ahogy a Szentszellem indít: 
 

Ha komolyan veszem az imád-
ságot, előre el kell határoznom, 
mikor fogok újra imádkozni, 
mert hamarosan észreveszem, 
mennyire rettenetesen nagy 
szükségem van erre. Ritmust, 
rendet kell találnom erre, ami-
hez igazodom.
Kezdőként, a megtérésem utáni 
években én mindig például este 
tartottam csendességet: számot 
vetettem a nappal, Igét olvas-
tam, bocsánatot kértem dolgo-
kért, és hálaadó, kérő imával 
zártam a napomat. Az ágyamon 
félkönyökre fekve olvastam, 
vagy térden imádkoztam.

Az imádságról
Hogy állunk az imádsággal?
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Rm.15:30, 1Tim.2:1, Rm.12:12, 
2Kor.1:11

Az imádkozás kegyelem. Azért 
kell imádkozzunk, hogy megta-
nuljunk imádkozni: megtapasz-
talni az Úr jelenlétét, meghalla-
ni Őt. Ha valaki csak akkor 
imádkozik, ha baj van, az ilyen 
önző ima általában lepereg a 
falról. Dániel nem akkor kezdett 
imádkozni, mikor belökték az 

6 . Parancsoló ima: 
Mk.16:9, Mk.9:29, Mk.16:17, 
Fil.1:4, Mt.10:8

Az utóbbiban többnyire nem mi 
beszélünk, hanem hódolatban 
„csendben vagyunk” szellem-
ben, és engedjük szólni a 
Szellemet, Aki láttat, vagy mond 
valamit, vagy elragadtatásba 
visz bennünket.  

       

5. Küzdő ima: 

                

1Kor.11:23, Jel.1:1, Ézs.6:1-9, 
Jer.1:1-19, Ezék.1:1, Dán.7:1-13, 
Dán.8:1-2.

7. Imádat imaállapota: 
Mt.4:10,  Mt .6 ,  Lk.24:52, 
Jn.4:23-24, Zsolt.145:1

Ezért az imához csendre van 
szükségünk. Fel kell nőnünk az 
imában. Gyakran a parancsoló 
imát hangosan is ki kell mond-
juk helyzetekre, vagy ha szaba-
dító szolgálatban segítünk. A 

nyelveken imádkozást meg kell 
tanuljuk magunkban is mon-
dani, és hangosan is mondani. 
Hozzá kell ahhoz szoktassuk 
magunkat, hogy az Úr mindig 
ott van mellettünk, és szabad 
időnkben rendszeresen imád-
kozzunk nyelveken. Hiszen 
gyakran halljuk lélekben az 
imát. Így olyankor is tehet-jük, 
amikor nem kell, hogy hallják az 
imánkat. Kérhetjük az Urat, 
hogy ha az imánk magyarázható 
tartalmú, segít-sen érteni.  
Nyelveken imádko-zás alatt 
rendszerint értelemmel is 
imádkozhatunk!! 

Az együtt imádkozásnál más 
szabályok vannak: nem imád-
kozhatunk hosszan, terjengő-
en, inkább többször, röviden. 
Olyan dolgokért sem imádkoz-
hatunk, amikért a belső szo-
bánkba kell imádkozzunk, ne-
hogy megterheljünk másokat 
vele. Ne prédikáljunk az Úrnak, 
ne oktassuk Őt ima címén, ne 
másoknak imádkoz-zunk. Ne 
meséljük a múlt hetet imádko-
zás címén!  Lényegtelen részle-
tekkel ne tömjük az imánkat.

                
        

                                

2. Másokért: 

Bír.16:28, Fil. 4:6, Zsolt.143:7-12
1. Kérőima magunkért:  

Ef.6:18, 1Tess.5:25 
 
3. Hálaadó ima: 

 
Kol.2:7, 1Tess.1:2, 2Tess.1:3

4. Közbenjáró ima: 
1Tess.1:2, 1Tim.2:1, Ef.6:18, 
Fil.1:4



oroszlánok vermébe. Jak.1:7:  Az 
imádság középpontja maga Isten. 
Ha újjászülettünk, a hála és az 
alázat, az egészséges önismeret 
segíti az igényünket az imára. 
Nagy szükségünk van rá, jó, ha 
felfedezzük. 

Ne legyünk kétlelkűek: egyrészt 
buzgó keresztyéneknek igyek-
szünk látszani, gyakran el is 
hisszük magunkról, másrészt 
pedig szentségtelen szívünk 
miatt a Szentszellem sír. Ebből 
a gyalázatos keresztyénségből 
csak mi magunk, önként 
szabadulhatunk ki, senki nem 
segíthet. Ezt nem lehet kiűzni 
senkiből. (1Tim.2:8, Mt5:22, 
Titusz 1:7, Jak.1:20, Gal.5:20, 
Titusz2:3, 1Kor.3:3, 1Kor.6:9-
10, 1Kor.15:34, 2Kor.12:20)

Németh Zoltán
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Kétezertizennégy. 

Hazafelé tartottam 

m é g  a z  e l ő z ő 

gyüliből ,  ahova 

jártam, egy baptista 

imaház Pesten. Megálltunk a világ 

második legnagyobb zsinagógája, a 

Dohány utcai mellett, hogy kitegyük 

nagynénémet, mivel ő a közelben 

lakik. Ahogy kikászálódik a kocsiból, 

én is vele tartok, hogy segítsek a 

holmijait kicibálni a csomagtartóból. 

Közben lenézek, s lám, mi hever a 

lábaim alatt: ez a kis aranyos svájci 

bicska. Magányosan, gazdátlanul. Meg 

is örültem neki azonnal: felvettem, s 

innentől hamarosan a kulcstartómra 

került, hogy aztán éveken át türel-

mesen lapuljon zsebemben nap mint 

nap, bármikor rendelkezésemre állva. 

Időközben jópáran megirigyeltek 

miatta, egyesek elorozni is megkísé-

relték... (Egyébként barátaim körében 

híres vagyok arról, hogy sokszor 

találok érdekes dolgokat a földön.) 

Tiszamarti Tamás

A kis virágmotívumok rajta havasi 

gyopárokat (Leontopodium alpinum) 

ábrázolnak, mely a női vadászok és 

vadászfeleségek jelképeként ismert, 

csak úgy mondom.

2017. június 17-én is épp sörnyitóként 

volt szolgálatban, a Gépmadár utcai 

betondzsungel egyik kis terén, ahol is 

egy jóbarátommal szürcsölgettük a 

hűsítő nedűt a fülledt nyári délutánon. 

Amint megbízatását kifogástalanul 

elvégezte, letettem magam mellé, hadd 

pihenjen meg a hűséges jószág. Isten a 

tanúm, hogy nem ittam meg 1 üvegnél 

többet, mégis valahogy mikor felálltam 

a padról, a kisbicskámról és vele együtt 

lakáskulcsaimról egészen megfeled-

keztem, s úgy ahogy voltak, ott 

hagytam őket az ósdi betonülőkén. 

Később mikor visszamentem már 

kereshettem égen-földön, de sehol nem 

Időnként éjszakába nyúló kirándulások 

utáni fáradt vacsorákon szolgált vaja-

zókésként, máskor körömvágó olló-

ként, fogpiszkálóként, vagy éppen-

séggel sörnyitóként. Egyszer még egy 

igazgatói intőtől is megmentett közép-

iskolában. Egyszóval... megérte az 

árát. Ha nem is nekem, de valakinek 

biztos.
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Körkérdés: 
Van valamilyen tárgyad, amihez kedves emléked fűződik?



Máté 6:19-20 HUNK

Most, hogy már nincs apu, még inkább 

felértékelődött ez az apróság.

Szabó Sándor: 

Rácz Anita: 

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket 

a földön, hol a rozsda és a moly meg-

emészti, és a hol a tolvajok kiássák és 

ellopják; Hanem gyűjtsetek magatok-

nak kincseket mennyben, a hol sem a 

rozsda, sem a moly meg nem emészti, 

és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el 

nem lopják.” 

leltem. Gyászom napokig tartott, ha 

nem hetekig. Elkeseredésemben még 

egy ál Facebook-profilt is csináltam 

Kovács József néven, hogy arról 

kérdezősködjek lakóközösségek köre-

iben, meg mindenféle jöttmentektől, 

hogy nem látták-e, de ahogy az lenni 

szokott, senki nem tudott semmit. 

Szeretett havasi gyopáros bicskám 

végleg eltűnt. Vagy legalábbis új 

gazdája lett. Remélem az eredeti... 

Azóta még több kedves dolgomat is 

elhagytam, amik szintén elcsüggesz-

tettek kicsit, de talán pont ezek kellet-

tek ahhoz, hogy ezt az igeverset mára 

jobban magaménak érezzem: 

Aputól kaptam 10-15 évvel ezelőtt egy 

fém övet, amit nagyon szerettem. 

Rengeteget hordtam. Már réges régen 

nem jó rám (összement a mosásban), 

de azóta is féltve őrzöm. 

Az első “ tárgy” az első Bibliám. 1991 

október első hetében vettem. Ahol 

kinyitottam a fotóhoz onnan szólt az Úr 

először hozzám a Jakab 1;25-ből. 

Fantasztikus átélés volt. Hihetetlen, 

hogy akkor fiatalabb voltam, mint most 

a Hajni vagy a Dacsy. Az életemet, és a 

családom életét változtatta meg az Úr 

ezen a könyvön keresztül. Innen szólt, 

hogy hogyan legyek bölcsebb, 

szentebb. Hogyan szolgáljak és legyek 

kitartó. Innen vigasztalt, bátorított és 

intett. Innen kaptam kijelentést, hogy 
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jönni fog Sanyi harmadikként. Szóval, 

könyvet lehetne írni róla, mi mindent 

kaptam ebből a könyvből. Európán 

kívül megjárt velem még három

A képen látható kis tengerész épp tíz 

évvel a bibliám előtt lett az enyém. A 

számotokra már csak történelmi NDK-

ban, a Német Demokratikus Köztár-

saságban, Rostokban vettem 1981 

július közepén. Csodálatos emlékeket 

idéz fel bennem, ahányszor ránézek.

földrészt, és sok sok országot. Szóval 

az életem nélkülözhetetlenül szerves 

részévé lett a képen látható Könyvek 

Könyve.

Már maga az, hogy eljutottunk 18-19 

évesen a Balti vagy Keleti-tengerhez, 

az maga a csoda volt akkor. A szüleink 

még az országhatáron túl sem jártak. 

Külön emlékezem meg “Bandi bá-

csiról”, akinek megígértem, hogy amíg 

élek, köszönni fogok neki. Ezt azóta is
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betartom, ha találkozunk. Épp most 81 

éves. Sok-sok élményünk volt ezen az 

úton, talán kisregény is összejönne. Az 

egyik az volt, hogy hallottuk, hogy van 

nudista strand. Fiatalok lévén nagyon 

kíváncsiak voltunk, így elmentünk 

egyik nap oda. Próbáltunk úgy néze-

lődni, hogy ne legyen feltűnő. Persze 

nekünk eszünkbe sem jutott levenni a 

fürdőgatyát. Így azután egy bácsi ránk 

szólt, hogy ha itt vagyunk, mi is vegyük 

le. Mi levettük, de így még nem láttuk 

egymást sem ennyi ember előtt. Sokáig 

nevettünk egymáson és magunkon, s 

gyorsan elhagy-tuk a “terepet”. Ez a kis 

tengerész a gyermekeimnek is volt já-

tékszere. De azóta is eszembe jut a sok 

emlék róla!

Azt kérded egy tárgy, egy emlék? A 

biciklinél lyukadtam ki. Még ha az nem 

is lyukadt ki minden esetben. De egy 

biciklihez nem tudok emléket írni. A 

biciklizéshez viszont. Egy egész 

könyvet! Ugyanazt jelenti nekem a 

biciklizés a szlovén hegyekben nap-

lemente előtt egy órűval sátor helyet 

keresve, és ugyanazt jelenti egy MOL 

Bubi nevű tehénen ülve, mikor elte-

kerek a Gellért térről az Örsig, gondol-

va, hogy lesz állomás, ahová letehe-

tem. Hát nem volt. Mehettem vissza a 

Keletiig. Ugyanazt jelenti. A haladás a 

cél felé. Hogy önerőből mégis segít-

séggel suhanhatok. Elvonulhatok a 

saját világomba, miközben áttekerek 

egy egész országot.

Kozár Zénó
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Aki válaszol: Maronics Roland

Névjegy

 

1992. 01. 25-én született Kerepestar-
csán. Gödöllőn nőtt fel. Vácott szerzett 
villanyszerelői végzettséget, de jelen-
leg kertészeti munkásként dolgozik.
Szolgálati területei: gyerekszolgálat, 
ifi szolgálat
Szolgálati elhívás: pásztori elhívás

1. Böjt alkalmával mi az, amiről a 
legnehezebb számodra lemondani?
A számítógépezésről és internetezés-
ről.

Megtanítanám neki a pénzkezelést: 
hogy idejében kezdjen el félretenni a 
jövőre, a tanulásban pedig legyen 
szorgalmas és ne csajozzon.

2.  Mi az, amit mindenképp megtaní-
tanál mondjuk a 16 éves énednek?

3. Mi volt a legmeghatározóbb Isten 
élményed?
Nincs kifejezett ilyen élmény, mert 
inkább egy folyamatként élem meg, 
ahogy Isten vezet és tanít – de van egy 
prófécia, ami nagyon meghatározó az 
éle-temben.  Ezt  még a PTF-es 
vendégtanítóktól kaptam, évekkel 
ezelőtt – ebben a próféciában tudatta 
velem Isten, hogy pásztori elhívás van 
az életemen.

Hosszúnak, tehát min. 2 hét lenne, 
valamilyen szigeten, homokos tenger 

reményteljes jövőt adok nektek. Ha se-
gítségül hívtok, és állhatatosan imád-
koztok hozzám, akkor meghallgatlak 
benneteket. Megtaláltok engem, ha 
kerestek, és teljes szívvel folyamodtok 
hozzám.”

4. Melyik igevers az, amiből mindig 
tudsz erőt meríteni?

Csirkemell filét ennék rizzsel – 
gyorsan és könnyen elkészíthető.

Talán a honfoglalás korába - bejön a 
nomád életmód gondolata.

Jer 29:11-13 „Mert csak én tudom, mi a 
tervem veletek – így szól az Úr – 
békességet és nem romlást tervezek, és 

6. Mi a kedvenc gyermekkori 
emléked?

7. Ha tehetnéd, melyik korba utaznál 
vissza és miért?

Egy görögországi utazás keresztanyá-
mékkal – akkor voltam először külföl-
dön, és minden nap gyrost ettem.

8. Hogyan képzeled el az álom-
nyaralásod? 

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

3

10+1 KÉRDÉS
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parttal. Motorral körbe kirándulnám az 
egészet.

9.Milyen hobbit/sportot próbálnál 
ki,amire eddig nem voltlehetőséged? 
Ejtőernyőzés és búvárkodás.

10.Ha bármilyen munkát választ-
hatnál, mi lenne az? 
Hivatásos katona vagy űrhajós.

+1 Ha Isten most válaszolna egy
kérdésedre, mit kérdeznél tőle?
Az érdekelne, hogy mit dolgozzak – 
kezdjek-e például saját vállalkozásba.



1.  Melyik a kakukktojás?
 

 

briliáns, meredek, ragyogó, 
szakszerű, pariképes, összetett

                             vétel

 

vérszívó rovar,   katona,   tésztaféle,    
jármű,   edény

 

 

4. Alkoss az alábbi anagrammából 
egy új szót úgy, hogy minden betűt 
felhasználsz:

2. Melyik 2 szó jelentése áll 
egymáshoz a legközelebb?

(………)                bolt

5. Mi a szipoly szó jelentése?
 

                            darab

 

                             kép

flamingó, póling, túzok, cankó, manta

3. Helyezz olyan szót a zárójelbe, 
ami mind a 4-hez passzol, és 
értelmes szót kapsz:

 
RÓKA LÉP

 

 
kávé, vanília, szegfűszeg, tojás, rum, 
tejszín

7. Helyezz el egy olyan szót a 
zárójelbe, amely ugyanazt jelenti, 
mint a zárójelen kívüliek!

dicsekszik (………..) darabol
 

 

8. Mit készíthetünk az alábbi 
alapanyagokból? Próbáljátok ki és 
írjátok le hogyan sikerült!
 
2 db tojás

6. A következő alapanyagok közül 
melyik a SODÓ elengedhetetlen 
alapanyaga?

20 dkg liszt
3 dl tej
3 dl szóda
csipet só
2 evőkanál olaj
 

IN    OP   LE   LA   ÁR   GO
 

9. Rakj össze három 2 betűs részt, 
és egy kevésbé ismert állatot kapsz!
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A B C 

D E F

A 

A z alábbi ábrák közül, melyik illik az üres körbe a
minta folytatásaként?

1 

2 

3

B C 

Fejtörő
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Ne aggódj: nem válik javadra,
ugyanannyi marad a tested hossza.

Így reményteljessé válnak a 
holnapok.

Barna János

amely hamis boldogságra toboroz.

(Példapeszédek 28:13-14)

Imádságod legyen mindenkor 
illatos,
A szíved háládatos.

Csendesen, lágyan megkérdi:
Látod a sok halat, feladatokat?

Szeretetben szelíden „csak” vár.

Mellébeszélni talán könnyebb,

Drága Atyánk nem bánt, 

Testvér, te mit teszel?

Mint a feladatot meglátni.
Megoldást csak várni,

Csendesen, lágyan újra kérdi,

Felváltja a SZORGALOM!

MIT KÉSZÍTETT ATYÁD?
LÁTOD mi vár RÁD?

Szolgáló lelkület

Testvér! Ki az, aki tettre kész?

Látod mit készítettem neked?

Látom, teszem és nem kérdezem,

Segítséget kapok tőle és szeretetet.
Mennyei Atyám formál és vezet,

Egy napon a tétlenséget 

Istenem kész a szívem szolgálni,
Mi feladatot készítettél elfogadni.

Tudom, látsz még hibát,
Kérlek, nyírd le a rossz indát!

Teljes szívemből, elmémből, hogy
Neked tetsző lehessek!

Herczeg Ágnes

Szeretnék szolgálni Neked,

Barna János versei:

Pál fordulás

Ahogy a csend átölel, 
boldogan könnyezel.
Látod, szükségesek a változások, 
pálfordulások
Nem kellenek az álarcok,
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 Krisztusban egyek, de egyenként 
nagyon sokszínűek vagyunk – 
különleges ajándékokkal, különböző 
érdeklődési körökkel és bizony külön-
féle foglalkozásokkal. Ez az új rovat 
azt a célt szolgálja, hogy jobban 
megismerjük egymás foglalkozását – 
hogy a hét többi napján ki mivel fog-
lalkozik, hol végzi világi szolgálatát, 
mivel keresi kenyerét. 

  

Elsőként Rottmayer Dávidot ismer-
hetitek meg kicsit jobban.

 Önkormányzati képviselő, pizza-
szakács, kertész, könyvelő, könyvtá-
ros, óvoda pedagógus, tanár, projekt 
menedzser, bolti eladó, örökbefogadási 
tanácsadó, műkörmös, villanyszerelő, 
fodrász, és még folytathatnám, de 
biztos, hogy nem tudnám a teljesség 
igényével befejezni a felsorolást.

Eredetileg neurobiológus kutatói 
diplomát szereztem 2018-ban az 
ELTE-n, de Isten nemrég egy egészen 
új, segítői irányba kezdett el vezetni. 
Je len leg  a  Vadasker t  Gyerme-
kpszichiátrián vagyok foglalkoztató.

2. Miért ezt választottad?
A biológia kiskoromtól fogva érdekelt: 
a természet, az állatok, az elemzés-
kutatás, az ok-okozati összefüggések, 
és a természetes rendszerek is. Nagyon 
erősen izgat, hogy megértsem, a 
dolgok miért úgy működnek, ahogyan. 
Szóval nem is konkrétan a tudás 
megszerzése vonz, hanem az elő és 
élettelen jelenségek eredetének és 
mögöttes tartalmának megértése. 
Viszont a biológia és a kutatás inkább 
egy nagyon érdekes "hobbi" számom-
ra, nem pedig egy totálisan belőlem 
fakadó irányzat.  Ami nagyon a 
személyiségemből fakad, az a segítői 
hozzáállás. Emiatt is dolgozok jelenleg 
mentális zavarokkal, vagy masszív 
elakadásokkal küzdő fiatalok között. 
Szeretek a másik személlyel empati-
zálni; elfogadni, támogatni, segíteni, 
irányba állítani őt. Az egyik legfon-
tosabb célom, hogy az illető ne érezze 
magát egyedül és hogy Isten hatalmas 
szeretetét meg tudja tapasztalni, be 
tudja fogadni és Jézus Krisztust meg 
tudja ragadni ezáltal.
A másik rendkívül erős szándékom, 
hogy a támogatás mellett effektív és jól 
célzott terápiás segítségnyújtással 

1. Mi a foglalkozásod?
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Ácsok és halászok
Ismerjük MEG egymást sorozat.

Első rész: Rottmayer Dávid



tudjak szolgálni a másik személy 
lelkében-szellemében. Ehhez pedig 
nélkülözhetetlen, hogy valahogy az 
illetővel együtt visszavezessük a 
gondolkozásbeli, vagy érzelembeli 
sérülés/zavar/elakadás eredetét, és 
feltárjuk a hamis motivációkat, 
hiedelmeket. Természetesen ha valaki 
nyitott, akkor az "Igazi, Valós Tera-
peutát", Jézus Krisztust, az Atyát és a 
Szent  Szellemet is  bevonjuk a 
folyamatba! Hiszen valós és mara-
dandó gyógyulást kizárólag Isten tud 
nyújtani.

3. Amikor kisgyerek voltál, és 
kérdezgettek, mit mondtál: "mi 
leszel, ha nagy leszel"?
Azt hiszem 8 éves koromig állatorvos 
akartam lenni, aztán Anya terelgetése 
során kibontakozott a vágyam, hogy 
emberekkel foglalkozzak, így az orvosi 
pálya kezdett el vonzani (sok ideig 
akartam szemész, vagy sebész lenni). 
2010-től egyre jobban kezdett  vonzani 
a pszichológia. Végül Isten valahogy 
mégis a tudomány felé terelte az 
életemet: és ahogy említettem, a bioló-
gia és a kutatás is nagyon érdekelt - 
mégsem éreztem azt a 6 év alatt, hogy 
pont ebben a közegben van az én 
helyem, vagy hogy ezt a pályát szen-
vedélyesen tudnám űzni.

4. Mennyire fontos a munka az 
életedben? Pontosabban az, amivel a 
kenyeredet keresed.
A jelenlegi munkám a gyermek-
pszichiátrián nagyon fontos. Tudom és 
tapasztalom is, hogy Isten nemcsak a 
gyermekek és fiatalok felé, de még a 
kollégáim felé is használ! Igazából 
azért olyan jelentős számomra ez a 
munka, mert tudom, hogy Istennek 

fontos. Fontos Neki, hogy itt legyek, 
tudom, hogy célja van velem és 
rendkívül hálás a szívem Istennek 
azért, hogy ide vezetett. Szívesen és 
személyemből fakadóan dolgozok itt, 
miközben azt is tudom, hogy ez csak 
egy kezdeti szint a segítő szakmában és 
hogy tovább fogok lépni - de addig is 
rengeteget tanulok és tapasztalok itt 
szakmailag,  gondolkozásmódot 
illetően és hozzáállásban, valamint 
Isten erősen formál és vezet, fejleszt.

5. Ha lenne rá lehetőség, választanál 
most más pályát?

6. Szerinted egy vagy több lábon 
állni az érdemesebb?

Ez, ahogy említettem az elején, már 
folyamatban is van! Egyre inkább 
látom és érzem, hogy Isten miben 
hívott el a világ számára. Így jelenleg 
"átképzés" alatt állok: június vége felé 
fogom befejezni a család- és pár-
terápiás alapképzést az MCSE-n. A 
későbbiekben pedig tervezek elvégez-
ni egy segítői szakot is (pl. pszicholó-
gia, mentálhigiéné). Terápiás módsze-
reken belül a családterápia és párte-
rápia mellett például nagyon érdekel a 
sématerápia, vagy az EFT. A lényeg, 
hogy terápiás segítő irányon szeretnék 
egyre inkább kibontakozni, és tudom, 
hogy ez Isten tervével erősen össze-
függ.

Nekem az a hitem, az az elvem, hogy 
ha valaki Isten vezetése által megtalálja 
azt a szakmát, ami teljesen a szemé-
lyiségéből fakad és abban Isten kitelje-
sedett élettel tudja megáldani, akkor ez 
a legtökéletesebb és legoptimálisabb 
az illető számára! Úgy értem, ha meg-
találjuk azt a hivatást, amit Isten 
nekünk szán és esetleg még az 
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ges, hogy a terápiás munkát össze 
fogom kötni idegtudományi kísérletek-
kel, de ez még obskúrus terv.

7. Ha ma oda állna eléd Jézus, és azt 
mondaná: Jöjj, hagyd ott az életed, 
munkád, és kövess engem! Mit 
válaszolnál?
Remélem Jézus segítői munkákba 
vonna be, amihez nagy kedvem lenne! 
Lehet, hogy kicsit habozva, de szerin-
tem utána egy erőteljes igen-t monda-
nék Neki! Menő (aka megtisztelő) 
lenne Jézussal együtt terápiás üléseket 
tartani! 

Egyébként az én esetemben még a 
"több lábon mozgás" sem kizárt a ku-
tatói végzettségemet illetően: lehetsé-

elhívásunkkal is ötvözhető, akkor az 
máris sokkal több "láb", mint 2-3 olyan 
"láb", amihez nincs affinitásunk, vagy 
csak a pénzszerzés vezérli. Szerintem 
itt a legfontosabb mérce ugyancsak a 
szívünk állapota és indítéka, motivá-
ciója: ha a hivatásunkat Istenre ala-
pozzuk, akkor abban ki fogunk telje-
sedni szellemileg, lelkileg és anyagilag 
is - mely mind összeegyeztethető lesz 
elhívással, családdal, barátokkal és 
közösséggel is.
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A hirdetett evangélium a Krisztus 
mellett szóló bizonyság, amely hitre 
szólít, döntés elé állít és elindít az Isten 
jó tetszése szerinti életre, a testvéri sze-
retet jegyében való életforma realizá-
lására
Itt a bizonyságtétel sajátosan keresz-
tyén értelmű: a Jézus Krisztusban való 
hitre hív (János 19:33-35) „Amikor 
pedig Jézushoz értek (a katonák), mivel 

Régente Izráelben úgy erősítettek meg 
minden rokoni kötelezettséggel vagy 
cserével kapcsolatos ügyet, hogy az 
egyik fél lehúzta a saruját, és odaadta a 
másik-nak. Ez volt a hitelesítés módja 
Izráelben.

A gyógyulás tényének megállapításá-
val Jézus mellett tesznek bizonyságot.

 Lábán és Jákób szövetségkötését egy 
kőrakás tanúsítja (1Móz 31,44-46,48) 
Azért jöjj, kössünk szövetséget egymás-
sal, az legyen a tanú köztünk! 
Ekkor fogott Jákób egy követ és 
fölállította azt szent oszlopként. Majd 
ezt mondta Jákób a hozzátartozóinak: 
Gyűjtsetek köveket! Azok köveket 
szedtek, csináltak egy kőrakást, és 
ettek a kőrakásnál.   Lábán ugyanis ezt 
mondta: Ez a kőrakás a tanú köztünk! 
Ezért nevezik Gal-Édnek: Rúben, Gád 
és Manassé fiai között az egyetértés, a 
vitás kérdés rendezése, tisztázása 
jeleként a megépített oltár szolgált 
bizonyságul arra nézve, hogy az Úr az 
Isten (Józs 22).

Az Ószövetségben bizonyságtevésnek, 
annak jeléül egy cselekménynek, 
bizonyságnak számított pl. a saru 
lehúzása és átadása a másik félnek 
(Ruth 4,7) 

 Adott esetben tehát egy cselekmény 
annak a bizonysága, hogy egy ügy 
megfelelő módon rendeződött, mint 
pé ldául  Ábrahám és  Abimelek 
szövetség-kötésének hét bárány a 
bizonysága. (1Móz 21,30) Fogadd el 
tőlem ezt a hét bárányt, annak bizony-
ságául, hogy én ástam ezt a kutat.

1 Ki 2-3 Tartsd meg, amit Istened, az 

ÚR rád bízott! Járj az ő útján, tartsd 
meg rendelkezéseit, parancsolatait, 
döntései t  és  intelmeit  (Károl i : 
bizonyságtételeit), ahogyan meg 
vannak írva Mózes törvényében. Akkor 
boldogulsz mindenben, amit teszel és 
mindenütt, ahová fordulsz.

János 1:15 – 19. János bizonyságot tett 
róla, és azt hirdette: "Ő volt az, akiről 
megmondtam: Aki  utánam jön, 
megelőz engem, mert előbb volt, mint 
én." Mi pedig valamennyien az ő 
teljességéből kaptunk kegyelmet 
kegyelemre. Mert a törvény Mózes 
által adatott, a kegyelem és az igazság 
Jézus Krisztus által jelent meg. Istent 
soha senki sem látta: az egyszülött 
Isten, aki az Atya kebelén van, az 
jelentette ki őt. Ez János bizonyság-
tétele.

Az Újszövetségben a bizonyságtétel 
feltételezi a bizonyságtevő aktivitását 
és hűségét. Akkor hangzik el, ha van, 
aki megszólaltatja, és akkor hiteles, ha 
ragaszkodik ahhoz a tartalomhoz, 
amely a Krisztus-eseményben adott. A 
bizonyságtétel feltételezi a szoros és 
meghitt, szeretettel teli közösséget az 
Úrral.
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Jelenések könyve 1.1. Jézus Krisztus 
kijelentése, a melyet adott néki az 
Isten, hogy megmutassa az ő szolgá-
inak, a miknek meg kell lenniök hamar: 
Ő pedig elküldvén azt az ő angyala 
által, megjelenté az ő szolgájának 
Jánosnak, 2. A ki bizonyságot tett az 
Isten beszédéről és Jézus Krisztus 
bizonyságtételéről, mindenről, a mit 
látott.

Illetve az apostolok és a tanítványok 
életüket adják a hirdetett igéért (Jn 
15,26-27: „Amikor eljön a Pártfogó, 
akit én küldök nektek az Atyától, az 
igazság Lelke, aki az Atyától szárma-
zik, az tesz majd bizonyságot énrólam; 
de ti is bizonyságot tesztek, mert kez-
dettől fogva velem vagytok.”; 1Jn 4,14: 
„És mi láttuk, és mi teszünk bizony-
ságot arról, hogy az Atya elküldte a 

Fiát a világ üdvözítőjéül.”; 5,9-10: 
„Elfogadjuk ugyan az emberek bizony-
ságtételét, de Isten bizonyságtétele 
nagyobb; mert Isten bizonyságtétele 
az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. 
És aki hisz Isten Fiában, abban meg-
van ez a bizonyságtétel.”

Ugyanez Jézus igehirdetésének is a 
célja (Jn 3,11): „Bizony, bizony, mon-
dom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és 
amit láttunk, arról teszünk bizony-
ságot.” – Jézus mondja Nikodémusnak 
az újjászületésről beszélve.
Isten maga tesz bizonyságot Jézus 
Krisztusról. (Jn 5) Szombaton gyógyít 
Jézus: „Vedd fel az ágyadat és járj!”, 
majd: „ Íme, meggyógyultál, többé ne 
vétkezz.” Ekkor tesz róla bizonyságot a 
meggyógyított. (Jn 5:32) „Más az, aki 
bizonyságot tesz énrólam, és tudom, 
hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel 
rólam tanúskodik.” (8,18).

látták, hogy már halott, az ő lábszár-
csontját nem törték el, hanem az egyik 
katona lándzsával átszúrta az oldalát, 
amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki 
pedig látta ezt, az tesz róla bizony-
ságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő 
tudja, hogy igazat mond, hogy ti is 
higgyetek.” János 21:24: „Ez az a 
tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, 
és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz 
az ő bizonyságtétele.” Apcsel 22:14 – 
15: „Ő (Anániás) pedig ezt mondta 
nekem (Saulnak): Atyáink Istene 
választott ki téged, hogy megismerd az 
ő akaratát, meglásd az Igazat, és han-
got hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja 
leszel minden ember előtt arról, amiket 
láttál és hallottál.”

 (Mt 8,4 par): A meggyógyított leprás 
részéről átadott áldozati ajándék annak 
a bizonysága, hogy Isten van jelen 
abban, aki a paphoz küldte a törvény 
előírása szerint őt. Izráel tudott ugyanis 
arról, hogy a leprás nem csak meggyó-
gyulhat, de azt is tudta, hogy ha ez 
megtörtént, akkor az közvetlenül Isten 
beavatkozásának a jele.

A szolgálat célja a feltétel nélküli 
szeretetünk és bizalmunk kifejezése az 
Úr felé, szeretetünk és bizalmunk a 
Fiában, a testté lett Igében és abban, 
akit Segítőnek küldött, a Szent 
S z e l l e m b e n .  To v á b b á ,  h o g y 
bemutassuk  I s t en  sze re te té t  a 
szolgálaton keresztül. „Mert nem 
tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit 
láttunk és hallottunk."Ap.Csel.4,20

A jó szolgálat a személyes, bátor és 
őszinte megvallás, bizonyságtétel Isten 
Szent Szelleme segítségével. Meg kell 
tanulni, hogyan kell összeszedetten, jól 
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Kényelem, lustaság, de félelem is lehet 
akadálya ezen szolgálatunknak.

Megoldás: Bátorságot és bölcsességet 
kell imában kérni az Istentől és 
elfogadni a Szent Szelleme segítségét, 
hogy végezzük a szolgálatot, és hogy jó 
szolgálatot végezzünk.

Sose feledjük, hogy „Azért küldelek el, 
hogy nyisd meg a szemüket, hogy a 
sötétségből a világosságra, és a Sátán 
hatalmából az Istenhez térjenek, hogy 
az énbennem való hit által megkapják 
bűneik bocsánatát, és örökséget 
nyerjenek azok között, akik megszen-
teltettek." Ap. Csel. 26,18 

és Szent Szellemmel átitatott, amiben 
vallást teszünk az Úrról, az Úr 
szeretetének egy-egy megnyilvánulá-
sáról.

megfogalmazva, nem bő lére eresztve, 
de érthetően kifejtve a konkrét 
bizonyságunkat, hogy a gyülekezetben 
még inkább erősítsék Istenbe vetett 
hitüket, bizalmukat, szeretetüket, a 
megváltás elfogadását, hogy nem 
cselekedetek által nyertük el a kegyel-
met, és ráébresszen mindenkit a 
bizonyságtételünk, hogy Isten gondot 
visel ránk a legkisebb dolgokban is. Az 
imádás is lehet bizonyságtétel.

Bárki tehet bizonyságot, amivel vallást 
tesz az Úrról, és az ő értünk adatott 
Fiáról, Jézus Krisztusról.

Nem szabad elfelejteni, hogy a bizony-
ságtétel egy konkrét esemény, ami 
személyesen velünk történt, NEM 
pedig szereplés, prédikáció vagy meg-
győzés. Legyen egyszerű, világos 
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kifejlődtek, érettnek, egészségesnek 
nyilvánították. Az ötödik napon 
hazamehettünk a kórházból, folya-
matosan szorongtam, de nem tudtam, 
mitől. 

Mindannyian ismerjük Riát, ezt a szép, 
szőke, szelíd mosolyú asszonyt. De mit 
takar szelídsége, ismerjük-e őt igazán? 
Csendességben nyert erejét, hosszan-
tartó küzdelmeit a fia, Dávid betegsége 
ellen, s mindazt a szenvedést, amit ez 
magával hozott? S azt a győzelmet, 
amelyet egyedül, de együtt a Minden-
hatóval vívott ki?

Megkerestem Riát és elbeszélgettünk. 
Dávid születése körülményeiről 
kérdeztem, hogy az elején kezdjük.  

Szeptember 27-re lettem kiírva. Mivel 
nem éreztem jól magam, hamarabb 
bementem a kórházba, a Szabolcs utcai 
Orvos Továbbképző Intézetbe. Koráb-
ban beindult a szülés, a szülőszobán 
nagyon rosszul voltam, a nővér mégis 
durván bánt velem. Dávid 1984. 
augusztus 30-án reggel fél hétkor 
született meg. Már az első napokban 
náthás lett, s amikor kihozták hozzám, 
az volt a benyomásom, hogy nincs 
egészen minden rendben vele. Az 
orvosok szerint a szervei rendesen 

Győzelem a halál fölött

Dávid nagyon sokat sírt, állandóan fájt 
a hasa. Kb 2-3 hónapos volt, amikor 
észrevettem, hogy ha pl. a jobb oldalára 
fektettem, kicsit ödémás lett a szeme, 
amiről tájékoztattam hol az orvost, hol 
a védőnőt. Azt mondták, könnycsepp-
mirigy dugulás. Folyamatosan kapcso-
latban voltam az orvossal, aki azt 
mondta, minden rendben, ne aggódjak. 
Hat hónapon keresztül alig aludtam 
valamit, nagyon kimerült lettem. 
Három és fél hónapos volt, amikor 
anyukám, aki néha vidékről eljött és 
segített nekem, felfedezte, hogy a 
gyermek lábfeje ödémás. Ebben az 
időszakban sokat evett, de nem volt a 
súlygyarapodása ezzel szinkronban.  
Ezért októberben beutaltak minket a 
László kórházba. Az egyik nővér 
nagyon megalázóan bánt velem. Dávid 
éjszaka órákon keresztül vért kapott, s 
utána is gyakran vizsgálták a vérét. A 
születési súlya alá fogyott le, 2 kg 40 
dkg-ra. Egy új doktornő, aki nagyon 
alapos volt, megismételte a vizsgála-
tokat és azután egy másik doktornőt 
hívott segítségül a Heim Pál gyermek-
kórházból. Egyfolytában 27 Celsius 
fok meleg volt a kórteremben és Dávid 
kis homlokán kicsapódott a só. 
Egyfolytában a karjaimban tartottam, 
mert állandóan sírt. Volt olyan nővér, 
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Hónapokon keresztül két hetente 
jártunk Pestre kórházba, ahol minden 
alkalommal órákat kellett várni. Úgy 
éreztem magam, mint egy leprás, egy 
számkivetett, azt gondoltam, hogy én 
vagyok az oka a fiam betegségének. 
Akkoriban rengeteget aludtam, a 6 
hónap után, amikor a gyógyszerekkel 
kezelhető volt Dávid általános álla-
pota- ez menekülés is volt, ugyanakkor 
Isten kegyelme is, hogy ne roppanjak 
össze..
A férjem sem tudott igazán bátorítani, 

illetve annyira sérült voltam, hogy ha 
próbált is, nem tudtam fogadni.  Ő is a 
saját fájdalmát élte át, közben ráhárult 
a család eltartása, dolgozott, vitt a 
kórházba, amikor kellett. 

Hogyan viszonyultál a fiadhoz? 
Hogyan nevelted?” 

Dávid nagyon kedves, vidám és szép 
gyerek volt, nagyon sokat mosolygott, 
nevetett, amikor nem volt fájdalma.  
Olyan kedvesen tudott nézni rám. El 
tudtam őt fogadni, nagyon szerettem. 
Körülbelül kilenc hónapos volt, amikor 
a szemembe nézve átölelte a nyakamat,  
mintegy üzenetetként, hogy szeret. 
Egyszer azt álmodtam, amikor még kb. 
1 hónapos lehetett, hogy valami a 
fejében megsérült és ezért lett beteg. 
Végül is a 7-es kromoszómán az a DNS 
sérült meg, mely irányítja a külső 

Kovács Judit doktornő tájékoztatott, 
hogy Dávidnak gyógyíthatatlan, 
emésztési és légzési problémával járó 
betegsége van, ez a mucoviscidózis, 
vagyis cisztás fibrózis.  Ez a hír teljesen 
lesújtott, összetört, senki sem tudott 
bátorítani, rengeteget sírtam. Amikor 
két hetes volt és először kellett 
kórházba menni vele Kistarcsára, 
akkor próbáltam meg életemben 
először imádkozni Istenhez, de amikor 
kiderült, hogy fiam gyógyíthatatlan 
beteg, elfordultam Tőle. Miért engedte 
ezt meg? 

aki megjegyezte, hogy otthon mit 
fogok csinálni, ha a gyereket állandóan 
a karjaimban tartom Az új vizsgálatok-
nak köszönhetően szóba került a 
mucoviscidozis (cisztás fibrózis), 
aminek a beigazolódásához a verej-
tékéből próbáltak mintát venni. Meg-
tiltották, hogy szoptassam, helyette 
egyfajta tápszert kapott, ami vala-
milyen szinten könnyebben emészt-
hető volt.  Októbertől Karácsonyig a 
László kórházban voltunk. Négy és fél 
hónaposan 3 kg-ot nyomott, hat 
hónaposan pedig 6 kg-ot. Amit ezalatt 
átéltem vele, leírhatatlan - mindig 
sírtam.
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Nem tudom, hogyan neveltem volna, 
ha nem lett volna beteg. Nehéz volt az 
étkeztetése is, mindent turmixolni 
kellett,  ezért később nem ment 
könnyen rászoktatni a darabos ételre.

“Anya, én még téged nem is láttalak 
nevetni!”

Amikor tizenéves lett, már megke-
ményítettem magam, hogy végig 
tudjam csinálni, bár minden tavasszal 
megfordult a fejemben, hogy feladom, 
nem bírom tovább.

Jelenleg az ilyen betegségben szen-
vedők életét tüdő transzplantációval 
tudják meghosszabbítani. Erre a 
műtétre Bécsben volt lehetőség. Hála 
Istennek ma már Magyarországon is 
végzik, köszönhetően Dr. Lang 
György professzor Úrnak!

elválasztású mirigyek működését. 

Ami számomra borzasztóan nehéz 
volt, hogy erőszakkal kellett beadni a 
gyógyszereket. Le kellett őt fogni, 
sokszor lebirkóztam, hogy a szájába 
tölthessem az életmentő orvosságot. 
Ezé r t  a z t án  minden  do logban 
ellenkezett velem, pl. nem akart 
fésülködni sem. Azokban az években 
bizonyára ri tkán mosolyogtam, 
nevettem, mert történt egy alka-
lommal, amikor Dáviddal a szobában a 
padlón ülve egymásnak gurítottuk a 
labdát, elnevettem magam.  Az öt éves 
fiam meglepetten jegyezte meg:

A figyelmem olyan mértékben őrá 
hangolódott ezekben az években, hogy 
már az arcrezdüléseiből, az arca szí-
néből, a köhögéséből tudtam, hogyan 
érzi magát, mi történik a testében.

Hiszen ez a rendkívül ritka genetikai 

betegség, ami emésztési és légzési 
panaszokkal jár, egy életen át tart és 
orvosilag gyógyíthatatlan, ezért csak 
tüneti kezelést alkalmaznak. Dávid 
születésekor a várható életkor 6 év volt, 
jelenleg 18 év. Az emésztést gyógy-
szerrel kellett elősegíteni, amellett a 
tápanyagok elégtelen felszívódása 
miatt vitaminokat, nyomelemeket és 
ásványi anyagokat kellett pótolni a 
vitaminhiány és nyomelem hiány 
elkerülése végett. A megfelelő lég-
zéshez pedig inhalációs gyógyszereket 
és antibiotikumokat kellett szednie, s 
mindez sokszor napi 5-6 órát is igénybe 
vett.

Ennyi nehézség, fájdalom ellenére 
hogyan mertél egy második gyermeket 
is szülni?

A fertőzések leginkább a tüdőre 
veszélyesek, mert az a sokszori 
gyulladás miatt elhal, és nem marad 
légző felület. 

Amikor elkezdtünk építkezni, két 
gyermeket vállaltunk. Dávid születése 
után és a betegsége miatt először nem 
akartam második gyermeket. A családi 
és baráti körben azonban mindenki 
bátorított, hogy legyen Dávidnak egy 
testvére. Akkor még nem voltam hívő, 
de úgy döntöttem, ha isten van és 
akarja, akkor szülessen és legyen 
egészséges. Így jött a világra Botond. 
Nagyon vártuk, hogy megszülessen, 
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Közben ezek a dolgok egyre húztak 
lefelé és egy folyamatos körforgásban 
tartottak magam körül és a problémák 
körül. Teljesen összetörtem, le voltam 
épülve  és  hosszabb-  röv idebb 

Lajosmizsén meglátogattam egy ter-
mészetgyógyászt, Kecskeméten pedig 
egy csontkovácsot. Ott hallottam Dr. 
Domján László orvosról, aki agykont-
roll tanfolyamot tartott. Ezt én elvégez-
tem és alkalmazni is kezdtem. Szellemi 
segítőket kellett behívni, vagyis, most 
már tudom, démonokat. Dávidnál is 
alkalmaztam, de egy idő múlva 
rendkívül lemerültem tőle. Ekkor 
abbahagytam. Később mindenféle 
k é z r á t é t e l e s ,  f é n y a d á s o s 
tanfolyamokra elmentem, ahol a 
lehetőségét láttam, hogy Dávid 
meggyógyulhat.  Lejártam Miskolcra 
fehér mágiát tanulni, azt várva ettől, 
hogy ez lesz a megoldás az életünkre. 
Az agykontroll folytatásaként részt 
vettem a Rosa Rivas mexikói orvos 
által tartott tanfolyamon, ahol gyógyító 
technikákat tanultunk és gyakoroltunk. 
Itt volt egy fordulópont az életemben: 
azt mondta ez a hölgy, hogy amikor 
mindent megpróbáltál, de a beteg nem 
gyógyult meg, akkor bízd Istenre! Ez 
e lgondolkozta to t t ,  hogy akkor 
ISTENTŐL függ az élete?   Én is 
gyógyítottam kézrátétellel és éreztem, 
hogy erő árad ki belőlem, akkor 
elhittem, hogy Jézus gyógyított. A 
miskolci fehér mágia gyakorlásakor 
furcsa álmaim, megtapasztalásaim 
lettek. Ekkor beláttam, hogy nem 
akarok olyan dolgokat, amelyeket nem 
én irányítok, kontrollálok. 

É r t h e t ő ,  h o g y  e b b e n  a  n e h é z 
helyzetben megoldást kerestél az 
életetekre. Mégis, hogyan keveredtél 
bele az okkultizmusba?

jobb legyen. Ekkor kezdtem megoldá-
sokat keresni a jógában, meg min-
denféle természetes anyagban.

mindannyian nagyon örültünk neki, 
sokat jelentett Dávidnak is, nekem is. 
Dávid a mai napig mindig számíthat rá, 
aki rendkívül együttérző, segítőkész, 
odaforduló, bátorító szívű testvér, 
mások felé is megnyilvánul ez a 
tulajdonsága.

Dávid három éves korától mézet és 
propoliszt kapott a méhész szomszédu-
nktól. Az orvosok semmiféle pozitív 
jövőképpel sem kecsegtettek. Öt éves 
volt Dávid, amikor elmentünk egy 
táborba, ahol arra készítettek fel, ho-
gyan fog a fiam szervezete fokozatosan 
tönkremenni. Nagyon rosszul lettem 
ettől és emiatt Dávidnak is romlott az 
állapota. Ekkor beláttam, hogy el kell 
fogadnom a helyzetemet és Dávid 
állapotát, ha azt akarom, hogy neki is
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depressziós időszakok váltották 
egymást. Mindemellett rendkívül 
alacsony volt az önértékelésem, 
szüleimtől sem kaptam bátorítást, 
dicséretet, mivel ők sem kaptak, s 
megvolt a feladata a családban 
mindenkinek, dolgozni kellett, nem 
volt idő a gyerekre. 

Rettenetes volt éjszakákon át hallgatni 
a köhögését, kínlódását és látni a 
szenvedését. Nagyon bántott, hogy 
keresztények olyan könnyedén 
tanácsolgattak, hogy adjam át az egész 
problémát Istennek. Nekem nagyon 
nehéz volt elviselni a betegségét azért 
is, mert már születésem óta irtóztam 
minden természetellenes dologtól, 
betegségtől. De ebben élni naponta, 
rendkívül fájdalmas és nehéz volt. 
Máig sem értem, hogyan bírtam ki. 
Állandó készenlétben élni, mert bár-
melyik pillanatban, bármi történhetett.

Ekkoriban jött az unokatestvéremhez 
Jim Sandersnek egy embere, akiről 
hallottam, hogy a Bibliából fog 
tanítani. Ekkor életemben először a 
bensőmben tudtam, hogy a Bibliából 
fogok választ kapni a kérdéseimre. 
Elkezdtem a Bibliát olvasni és tényleg 
kaptam is válaszokat. Amikor Jézust 
befogadtam, semmihez sem fogható 
békesség, amely azóta és most is 
megvan, áradt szét bennem. Kezdtem 
bízni Istenben, hogy meggyógyítja 
Dávidot, végig bíztam Benne. De nagy 
fájdalom volt látni a fiamat egyre 
rosszabb egészségi állapotban. 

1999-ben merítkeztem be, s azután 
kezdett Farkas Edit és Zoli foglalkozni 

velem. Ők indították később a 
Szeretetre Teremtve tanfolyamot is.  Itt 
később éveken keresztül, mint csoport-
vezető segítő vettem részt, megismer-
tem Istent, mint Atyát, és mint szerető, 
törődő, gyógyító helyreállító Istent.  A 
megismert isteni igazságok, az, aho-
gyan ő gondol felőlem, és hogy bízik 
bennem, akinek nem okozok csalódást, 
nincsenek illúziói velem kapcsolatban, 
hogy velem van és nem ellenem, 
mindent a javamra fordít, erősítettek és 
tartottak meg. A 23. és a 91. zsoltárból 
merítve beláttam, ha együttműködöm 
Istennel, akkor tudom kezelni a 
helyzeteket és megtenni a magam 
részét. Tudtam, hogy csak Vele tudom 
megtenni és elhordozni mindezt. 
Addig, amíg nem tudatosultak bennem 
Isten igazságai, nagyon-nagyon nehéz 
volt. A család nem tudott támogatni, 
bátorítani úgy, ahogyan szükségem 

Mi hozott változást az életedben, 
hogyhogy nem roppantál össze?



volt rá. Rájöttem, hogy engem senki 
sem tud megérteni, csak egyedül Isten, 
az Atya és Jézus, a Fiú. Az Atya azért, 
mert amikor a Fia a kereszten függött, 
végignézte a fulladását, haldoklását és 
Jézus, aki amikor a kereszten szenve-
dett, légszomja volt.

Farkas Zoli egy alkalommal azt 
mondta nekem, hogy Isten nem akarja, 
hogy ebben teljesen tönkremenjek. Az 
ördög szándéka volt, hogy engem 
összeroppantson. Dávidnak szüksége 
volt az állandó jelenlétemre, sőt az 
Atya és Jézus jelenlétére is…..

Dávidot 2014-ben megoperálták 
Bécsben. Kapott egy új, egészséges 
tüdőt. Az operáció jól sikerült, s az 
egész gyülekezet imádkozott érte. 
Hálás vagyok ISTENNEK, hogy az ő 
időzítése tökéletes, minden körülmény 

valóban az ő időzítése szerint történt. 
N a g y o n  h á l á s  v a g y o k  S z a b ó 
Ferencnek és családjának, akik 
befogadtak bécsi otthonukba pár 
éjszakára, és navigáltak, segítettek 
bécsi kint tartózkodásom alatt, hogy 
még ott Bécsben is elmehettem 
Istent iszteletre ,  és  azoknak az 
ismerőseimnek is hálás vagyok, akik 
segítettek, hogy Bécsben szállást 
találjak.

Dávid kitartott hitében, s azóta is sok 
csatát megvívott győztesen. Ria pedig 
az Úr csodálatos gondoskodását, 
tökéletes időzítéseit élte meg ezalatt az 
idő alatt. 

Edit és Zoli lelkigondozásának kö-
szönhetően fokozatosan szabadultam 
és meg tudtam erősödni, és megta-
nultam az egyre nehezedő helyzeteket 
kezelni, hordozni. A tanfolyam segített, 
hogy Isten igazságai a szívembe 
kerüljenek és eltorzult gondolkodás-
módomat megváltoztassam, s a 
hazugságok helyére Isten igazságai 
kerüljenek. A körülményeim ellenére 
megvallani, hogy Isten szeret engem és 
Ő gondot visel rólunk, hogy jobban 
szereti a fiamat, mint azt én valaha is 
meg tudom tenni. Megtanultam a sátán 
hazugságait felismerni és ellene állni 
megvallva Isten igazságait és ígéreteit. 
Folyamatosan megvallottam, hogy: 
elfogadott vagyok, Isten szeretetének 
központjában állok, tud rólam, a 
markaiba metszett, jót tervezett az 
életünk felől.

Ez a rendkívül nehéz időszak több, 
mint 30 évig tartott. Isten kihozta Riát 
ebből a mély völgyből, megerősítette, 
felépítette, meggyógyította, lábát 
sziklára állította. Derűs szelídsége és 
stabilitása Jézust dicsőíti.



Az Egyház éltetőereje, a 
Szentlélek helyére a 
feudális hatalom és hie-
rarchia lépett, s ez egy 
öntörvényű tradíciót 
dolgozott ki. Úgy látták, 
hogy a keresz-ténységet egyfajta 
hatalmi-politikai ideológiává és 
rendszerré alakították át, amely az idő 
haladtával egyre kevesebb hason-
lóságot mutatott a korai keresztény-
séggel. 
A Szentlélektől való elidegenedés 
maga után vonta a Biblia háttérbe 
szorítását is a vallási tradíciókban. 
Ebben az időszakban az egyháztagok 
zöme előtt ismeretlen volt a Biblia és a 
Szentlélek személye és ereje. A 
kereszténység eredeti gyökereihez 
történő visszatérésre és végül az 
egyház megreformálásába Luther és 
Kálvin kapcsolódott be több más 
reformátorral egyetemben. Újra a 
figyelem középpontjába került a 
Szentírás, Isten Igéje. A XX. század 
elején indult útjára az úgynevezett 
pünkösdi mozgalom, amely a Szent-
lélek bibliai szerepének helyreállítását 

célozta meg.

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom 
egyik fontos célkitűzése 
a pünkösdkor született 
egyház helyre-állítása. 
A keresztény-séget 
eltorzította az ál-lam és 
az Egyház fúzi-ója. 

A kezdetek: Kezdetek kezdete és az Azusa utcai 
istálló 

A világ ma legdinamikusabban fejlődő 
keresztény irányzata az Azusa utca 
312. szám alatt álló, egykor istállóként 
üzemelő házból indult hódító útjára 
1906 áprilisában. A vallástörténészek 
által „Azusa utcai ébredés”-ként a-
posztrofált események egyik fősze-
replője Frank Bartleman volt. Ugyan-
ebben az időben egy fiatal afroamerikai 

Jézus Krisztus akkor kezdte meg földi 
szolgálatát, miután Isten felkente Őt 
Szent Szellemmel és hatalommal. Ha-
lála és feltámadása után a  tanítványai 
életében is a Szent Szellemmel való 
találkozás jelentett fordulópontot: 
pünkösd napjától prédikációikat a 
szellemi ajándékok, karizmák kísérték. 
A kereszténység születésétől fogva 
karizmatikus volt, és ez állt az egyház 
robbanásszerű növekedésének hátteré-
ben is. Ez a folyamat megállíthatat-
lanul zajlott az első században.
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Az Azusa utcai ébredés hatása 
a svéd pünkösdi mozgalmakra



prédikátor, William Joseph Seymour 
nekiindult, hogy a Texas állambeli 
Houstonban felkeresse ott élő rokonait. 
Itt Seymour újjáteremtésről, hitből 
való gyógyulásról és a Szentlélek-
keresztségről szóló üzeneteit  a 
vendéglátó lelkész néhány napig bírta 
csak elviselni. Az ima-összejöve-
telekre özönlöttek az emberek. Miután 
az egyik alkalommal az ajtó előtt 
tartózkodó nagy tömeg alatt leszakadt 
a tornác, új hely után kellett nézni. Így 
esett a választás egy korábban istál-
lóként és csűrként üzemelő, három-
szintes épületre az Azusa utca 312. 

szám alatt, Los Angeles belvárosában. 
Az ekkorra már kisebb gyülekezetté 
nőtt keresztény közösség átköltözött a 
közel ezerötszáz főt befogadni képes 
épületbe. Ezrével érkeztek ezután a 
látogatók, ki kíváncsian, ki szkepticiz-
mussal, mások pedig óriási éhséggel a 
szívükben. Férfiak és nők, gyerekek és 
felnőttek, szegények és gazdagok, 
feketék, fehérek, ázsiaiak, művelt 
emberek és analfabéták özönlöttek az 
összejövetelekre. Az 1906-os kalifor-
niai ébredés egyik legnagyobb jelentő-
sége kétségkívül a feketék és fehérek 
között feszülő ellentét megszűnése 
volt. A következő három évben 
mintegy harmincöt országból érkeztek

pásztorok, lelkészek és „laikus” 
keresztények ezrei, hogy visszatérve 
saját hazájukba, megújult lelkese-
déssel hirdessék az evangéliumot. 
A Los Angeles-i ébredés nyomán el-
indult pünkösdi-karizmatikus mozga-
lom ma világméretekben közel hat-
százmillió főt számlál, és a keresztény-
ség irányzatai között ma a leggyorsabb 
ütemben növekszik. Ma már mind az öt 
kontinensen megjelentek a folyamato-
san zajló ébredési hullámok, melyek 
közvetlen vagy közvetett módon, de 
mind-mind az Azusa utcai ébredésből 
nőttek ki.

Európa, Magyarország és végre a 
Svédek!

Helyszűke miatt csak néhány országot 
emelhetünk ki a pünkösdi ébredés 
világméretű elterjedésének történe-
téből. Az európai pünkösdizmus egy 
norvég származású, de Angliában 
nevelkedett pásztor, Thomas Ball 
Barratt révén virágozhatott fel. 1906-
ban Amerikába tett  útján, New 
Yorkban hallott  az Azusa utcai 
eseményekről. Magyarországon a 
pünkösdi mozgalom előfutárai az első 
világháborúból hazatérő hadifoglyok 
és az Amerikából visszajött emigrán-
sok voltak. Az első világháborúban 
foglyul esett magyar katonák közül 
néhányan Szentlélekkel megáldott 
hívőkkel találkoztak fogságuk alatt. Az 
Amerikába kivándorolt magyarok 
közül elég sokan az amerikai pünkösdi 
ébredéssel is kapcsolatba kerültek. 
Barratt hazautazva Oslóban megala-
pította az Óvilág első pünkösdi
közösségét. Gyülekezete afféle európai
Azusa utca lett: azok között, akik 

Oikosz 2020 első félév



Lewi Pethrus

e l lá toga t tak  oda ,  és  maguk i s 
bemerítkeztek a Szent Szellem 
folyójába, svéd, angol és német 
pásztorok is voltak, akik már az üzenet 
szószólóiként tértek vissza hazájukba, 
és virágzó pünkösdi mozgalmat hoztak 
létre országukban.

Oslóból Lewi Pethrus Stockholmba 
tért vissza, és az általa pásztorolt 
baptista gyülekezetben egy monumen-
tális pünkösdi ébredés vezetője lett. 
Különösen a 20. század első felében a 
svéd pünkösdiek működése, szolgálata 
világszerte példaértékű volt. Nagy 
hangsúlyt helyeztek a missziós mun-
kára, közvetlen szerepük volt például a 
brazil ébredés elindításában. Lewi 
Pethrus neve idehaza viszonylag 
ismeretlenül cseng, pedig a múlt szá-
zad elején, az akkor még szegény és el-
maradott Svédországban általa meg-
alapított vallásos ébredési mozgalom 
ma már a világ egyik legnagyobb 
keresztény szabadegyházává vált. 
Tanító, pásztor, prédikátor, evan-
gélista, író és zeneszerző volt, de bőven 
jutott az idejéből a rászorulóknak és a 
közéletnek is, többek között szociális 
segélyhálózatot és politikai pártot is 
működtetett vezetése alatt a stock-

holmi Filadelfia gyülekezet. Nevét a 
svéd egyháztörténet legjelentősebb 
személyei között emlegetik, élete 
utolsó éveiben a svéd Vasa lovagrend is 
tagjai közé fogadta. Pethrus Lewi 
Johansson 1884. márc. 11-én született. 
Baptista családja miatt gyakran csúfol-
ták pogánynak kortársai. 15 évesen 
merítkezett be, 16 évesen kezdett aktív 
szolgálatba, először segédlelkészként 
és evangélistaként, majd 25 évesen 
kapta első lelkipásztori állását. 1911-
ben került az akkor még baptista 
stockholmi Filadelfia gyülekezet élére. 
Szolgálatát teológiai ismeretek nélkül 
kezdte el, 1904-ben iratkozott be csak a 
stockholmi Bethel Szemináriumba. Az 
eredetileg az Egyesült Államokban 
létrejött, radikális pietista elveket valló 
pünkösdista mozgalom az egykori 
baptista prédikátor, Lewi, majd a hozzá 
később csatlakozó harcostárs, Sven 
Lidman vezetésével hatalmas változá-
sokat élt meg: napjainkra az egész 
világra kiterjedő hálózattá, spirituális 
közösséggé szerveződött. A mozgalom 
többek között saját bankot, kiadót, 
újságot és rádióállomást is működtet, 
sőt az évek során kulcsszerepe volt 
abban, hogy a svéd politikai paletta új 
színfolttal, a kereszténydemokrácia 
értékeit következetesen felvállaló 
párttal gazdagodott. Lewi útja ezen a 
gyakran súlyos konfliktusoktól sem 
mentes átalakuláson keresztül vezetett 
egyre messzebb, egyéni boldogulása, 
emberi sorsa teljesen összefonódott 
vallásos élményeivel és az ezekből 
táplálkozó meggyőződéssel, melynek 
alaptétele volt, hogy hívő és Isten 
viszonya a lehető legközvetlenebb kell, 
legyen, köztük semmiféle központo-
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sított egyházi szervezet ne álljon. A 
mozgalom életre hívását, tömeg-
bázisának kiszélesítését tudatosan 
vállalt küldetésének tartotta, de ebben, 
ekkor még, nem hatalmi törekvései 
nyilvánultak meg, inkább az intéz-
ményektől függetlenített személyes hit 
szentségének eszménye vezérelte.
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Tévhitek éltek bennem. Valahogy 
valamiért, az volt a meggyőződésem, 
hogy minden felesége lefejezés által 
lelte halálát. Azt mindenképpen 
megtanultam, hogy nem így történt. 
Sőt! Volt olyan felesége, aki túlélte őt, 
és ismételten férjhez ment korábbi 
szerelméhez. A Tudor ház története 
teljesen homályos volt előttem. Az 
alapító édesapa, a Rózsák háborúja és 
Henrik trónra kerülésének körülmé-
nyei. Mind nagyon kimaradtak a 
tudásomból. A másik tévhit számomra 
a házasságaival kapcsolatos területen, 
az volt, hogy kifejezetten ezért ala-
pította meg a saját egyházát. Azért, Elsődlegesen Henrikről alkotott 

A könyv fülszövege szerint, egy 
kedvelt témát dolgoz fel történelmi 
esszéjében az író. VIII. Henrik életét és 
feleségeinek, házasságainak történetét. 
Írás közben arra törekedett, hogy vala-
mennyi asszonyt (feleséget) objektíven 
szemléljen. Ezen kívül tárgyila-
gosságra és távolság tartásra töre-
kedett velük és magával Henrikkel, a 
királlyal szemben is. A Henrikkel kap-
csolatos legendákat és sztereotípiákat 
mellőzte könyvéből. 

Mit tanultam az adott korról?

A saját tapasztalataimat írom le a 
könyv olvasásával kapcsolatban, ezért 
az egyszerűség kedvéért a fejezetek 
tartalmát utolsó pontként kezelem.
 

hogy ne legyen számára gond a 
feleségeitől való elválás. Ez jóval 
árnyaltabb és ennél bonyolultabb 
témakör. A történelem eseményei, a 
kor vallási fejlődése, az adók és 
pénzügyek kezelése, a királyi kincstár 
állapota ebben mind-mind szerepet 
játszott. 

Miben változott a gondolkodásmó-
dod az adott korról, vagy személy-
ről? 

Oikosz 2020 első félév

KÖNYVAJÁNLÓ
Antonia Fraser: 

VIII. Henrik hat felesége



„Az angol reneszánsz idején, VIII. 
Henrik (a Tudor-házbeli, uralkodó) és 
az angol reformáció korában játszódó 
történet hőse valójában hat asszony, hat 
királyné, akiket elsősorban nem életük 
különböztetett meg egymástól, hanem 
inkább az, ahogyan ezek az életek – 
többnyire tragikusan – véget értek. Hat 
egymástól nagyon különböző asszony 
életének története ez a könyv, ám 
alapjában mégis összefüggő elbeszé-
lés. -Igyekeztem, mondja a szerző- 
valamennyi asszonyt azzal a rokon-
szenvvel szemlélni, amelyet már csak 
azért is megérdemelnek, mert VIII. 
Henrik feleségeinek korántsem irigy-
lésre méltó sors jutott osztályrészül. És 
mégis: tárgyilagos távolságtartásra 
törekedtem… Remélem sikerült 
ugyanilyen távolságtartást tanúsí-
tanom a királlyal kapcsolatban is. Ő a 
hatalmas májusfa, mindennek a közép-
pontjában, körülötte járták körtáncukat 
ezek az asszonyok. Ám ez itt, nem az ő 
története, hanem az asszonyoké.”

 „Uralkodása elején Henrik egy nagyon 
vékony, izmos, jóképűnek számító, 
művelt, intelligens, több nyelven 
beszélő reneszánsz ember volt. Spor-
tolt is, nagyon szeretett például teni-
szezni és lovagolni. Az 1510-es évek-

ben még senki sem hitte volna, hogy 
néhány évtized múlva mennyire meg-
változik majd minden." Természe-
tesen az ismert történetek között van-
nak valóságosak, tényeken és kutatáso-
kon alapuló jól megalapozott dolgok is, 
amelyek cseppet sem kedves ember-
ként, hanem törtető, kegyetlen zsar-
nokként tárják elénk Henriket. De a 
kép mindenképpen árnyaltabb lett 
bennem és kifejezetten örömmel tölt el, 
hogy a történelem ezen szeletkéjét 
sikerült jóval objektívebben, többféle 
szemszögből is megismernem.

Mi a fejezetek tartalma? 

véleményem változott meg. Egy beteg, 
köszvényes elkeseredett ember képe 
élt bennem. Akinek még a szája is 
bűzlött a nyavalyái következtében. 
Erőteljesen negatív érzéseket tápláltam 
iránta. Másodsorban a feleségeiről 
alkotott véleményem is sokkal ár-
nyaltabb lett. Feminista történetek 
keringenek, a történelmi tényeknek 
álcázott irodalmak is hemzsegnek a 
tévedésektől. Henriket zsarnokkén, 
elvetemült könyörtelen élvhajhász 
embernek és uralkodónak beállítva. 
Ezzel szemben csak néhány tény: 
Henrik jól ápolt volt. Kifejezetten jól 
öltözött. A ruháival divatot teremtett. 
Fogazata különösen csillogó és épp 
volt, olyannyira, hogy még a mai kor 
embere is megirigyelhetné.
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Pál levele a rómaiakhoz (Lucza Árpád)
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Második rész

a. Izráel kiválasztása. 9:1-33.
Amint az eddigiekben láttuk, a 
Krisztusban vetett hit által való meg-
igazulás lehetősége, nyitva áll úgy a 
zsidók, mint a pogányok részére. 
Csakhogy a zsidók java része elvetette 
Krisztust, és a levél következő szaka-
szában Pál azt a témát fejtegeti, hogy 
mi lesz Izráel sorsa, érvényesek-e még 
az Ószövetségben kapott ígéretek.

De Pál nem azt akarja ezzel érzékel-
tetni, hogy Isten ígéretei érvényét 
vesztették, hanem arra akar fényt 
deríteni, hogy az Ábrahámnak, és 
Izráelnek adott ígéretek, nem a testi 
leszármazottság szerinti utódokra vo-
natkoznak, mert Ábrahám igazi utódai 
azok, akik az ígéretek hordozói. Ezért 
van megemlítve Izsák, és nem a testi 
származásnak egy szűkebb értelmű 
folytatását akarja szemléltetni Pál (is-
mert tény, hogy csak Izsákban folytató-  

Először is, Pál fájdalmát fejezi ki Izráel 
népének a megkeményedése miatt, 
melyből ő is származik, akik több ízben 
is szövetséget kötöttek Istennel, akik 
kapták a törvényt, kik az ősatyák lesz-
ármazottai, és akik közé jött el testben a 
Krisztus. Ez a fájdalom olyan méretű 
Pálban, hogy saját megváltottságáról is 
kész lenne lemondani, csakhogy izra-
elita testvéreit megnyerhesse a Krisz-
tusnak. 

IV. Az igazság viszonya a zsidókhoz. 
9:1-11:36.

És ez a kiválasztás, minden előző 
emberi teljesítmény hiányában történt, 
egyedül Isten szuverén akarata által, 
hasonlóképpen, mint Jákób és Ézsau 
esetében is, amikor a kisebbik, azaz 
Jákób lett kiválasztva, az ígéretek örö-
kösévé.
A „Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig 
gyűlöltem” kifejezés pontosabb értel-
mezése az, hogy az egyiket előnyben 
részesítettem, a másikat pedig mellőz-
tem.

Az emberi erkölcsi megítélés, találhat 
kivetnivalót Isten módszerében, az 
apostol azonban nem kíván magyaráz-
kodni ennek kapcsán, inkább azt akarja 
megértetni velünk, hogy Istennel való 
kapcsolatunkban, nem vagyunk egyen-
lő felek, hanem olyan viszonyban va-
gyunk, mint a fazekas az agyaghoz, 
akinek hatalmában van, hogy ugyan-
abból az agyagból egyik edényt díszes-
sé, másikat pedig közönségessé tegye. 
A fáraó példájából azonban, meg kell 
értsük azt a ki nem mondott igazságot 
is, hogy Isten szuverén akaratával 
egyidejűleg, a fáraó saját döntése 
alapján választotta az engedetlenséget, 
ezért semmiféle méltánytalanság nem 
esett rajta, amikor Isten megmutatta 

Itt idézi Pál, Isten önmagáról adott 
kijelentését: „Könyörülök, akin 
könyörülök, és irgalmazok, akinek 
irgalmazok.” (9:15, 2Móz. 33:19)

dik az ígéret vonala, Izmáel, és a Ke-
túrá fiai nem örökösei az ígéreteknek).
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A hit által való megigazulás lényegét, 
Pál az 5Móz. 30:11-14, valamint a Zs. 
107:26 alatt lévő igék értelmezésével 
kívánja bemutatni. Ezek szerint, a hit 
általi megigazulás nem kíván lehetet-
lent az embertől, hogy a törvény iránti 
buzgóságával a mennyből, ill. a holtak 
hazájából Krisztust előhozza. Az üd-
vösség feltételének a megteremtését 
Isten tette meg, amikor üdvözítőül 
elküldte Fiát, Jézust, és kereszthalála 
után, feltámasztotta Őt. Nem az ember 
teljesítménye, hanem Istennek ez a 
cselekedete vezet az életre, és ez közel 
van hozzánk, mert jelen van az evan-
gélium üzenetében, és a hit igéjében.

Pál a továbbiakban, hangsúlyozza a 
kiválasztásnál, az emberi tényező sze-
repét, mert a pogányok „megragadták 
az igazságot ,  mégpedig azt  az 
igazságot, amely hitből van”, a zsidók 
azonban „beleütköztek a megütközés 
kövébe”, mert nem fogadták el 
Krisztust, hanem megütköztek benne 
(És.28:16)

Tudni kell, hogy a könyörületnek, 
minden esetben elsőbbsége van, a meg-
keményedéssel szemben, azonban, ha 
az ember megtagadja az Isten iránti 
engedelmességet,  az nem Isten 
vereségét jelenti, hanem szuverén 
hatalmának a bizonysága. A fáraó 
esetével hasonlóságban beszél Pál a 
„harag eszközeiről”, ezekkel ellentét-
ben pedig bemutatja az „irgalom esz-
közeit”, akik mi vagyunk, az elhívot-
tak, zsidók és pogányok egyaránt, kik 
által Isten bemutatja „dicsőségének 
gazdagságát”. (9:23)
A pogányok elhívatásának megerősíté-
sére, idézve van Hóseás ide vonatkozó 
próféciája (Hós.2:25; 2:1), a zsidókkal 
kapcsolatosan, pedig Pál idézi Ézsaiás 
próféciáit (Ézs.10:22,23;1:9), mege-
rősítvén az előzőekben mondottakat, 
hogy nem a teljes testi leszármazottság 
szerinti Izráel részese az ígéretnek.

Pál ismételten hangsúlyozza együtt-
érzését a zsidósággal, és ezt imáiban 
fejezi ki, kérvén Istent, hogy adjon le-
hetőséget üdvözülésükre. Pál való-
színű, hogy saját tapasztalatából 
beszél, amikor tanúskodik, hogy a 
zsidókban megvan az Isten iránti 

buzgóság, de helytelen ismeret táplálja 
ezt a buzgóságot, mivelhogy saját 
cselekedeteikben bizakodnak, és így 
kizárták életükből Krisztust, aki által 
Isten igazságát elnyerhetik.
Pedig hát, maga a törvény is Krisztusra 
mutat, végső célja az, hogy az ember 
rátaláljon Krisztusra, és a benne való 
hit által igazuljon meg. („Mert a 
törvény végcélja Krisztus, minden hívő 
megigazulására”. /10.4/)
Pál kimutatja, hogy már az ószövetség 
rámutat a megigazulás két formájára: a 
cselekedetekből való, valamint a hitből 
való megigazulásra.

Az üdvösség feltétele nagyon le lett 
egyszerűsítve, azért, hogy bárki szá-
mára elérhető legyen: „Ha tehát 
száddal Úrnak vallod Jézust, és 

rajta hatalmát, hogy hirdetve legyen 
Neve az egész földön.

b. Izráel megigazulása. 10:1-21

Az első azt mondja, hogy „aki cselek-
szi a törvényből való igazságot, az az 
ember fog élni általa” (3Móz. 18:5), 
azonban, a törvény cselekedeteiből 
való megigazulás egyszerűen lehetet-
len az ember számára, mert a benne 
foglalt feltételnek nem tud eleget tenni. 
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Pál, négy költői kérdés formájában 
bizonyítja, hogy Izráel népének meg-
adatott a lehetőség az ige hallására, 
csakhogy ezt nem párosították hittel. 
Pedig, „a hit … hallásból van, a hallás 
pedig a Krisztus beszéde által”. (10:17)

szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasz-
totta őt a halálból, akkor üdvözülsz”. 
(10:9)
Mert a szívből jövő hit igazit meg, és a 
szájjal történő vallástétel az Úr Jézus-
ról, vezet az üdvösségre, ahogyan az ó-
szövetségi igék is ezt megerősítik: „aki 
hisz őbenne, nem szégyenül meg” (Ézs 
28:16), és „aki segítségül hívja az Úr 
nevét, üdvözül.” (Jóel 3:5)

Izráel népe, nem hivatkozhat arra, hogy 
nem hallotta az evangéliumot, hiszen a 
Pál idejében is hirdetve volt az evan-
gélium mindenfelé (10:18; Zs. 19:5), 
sem arra, hogy nem értette meg, hiszen, 
ha a pogányok, bibliai ismeretek teljes 
hiányában megértették az evangélium 
üzenetét, mennyivel inkább, az igei is-
merettel rendelkező zsidók megérthet-
ték azt. (5Móz.32:21; Ézs. 65:1)

A fentiekből adódóan feltevődik a 
kérdés, hogy Isten elvetette Izráelt? Pál 
ugyanazt a tiltakozó kifejezést hasz-
nálja, mint eddig sok ízben: „Szó sincs 
róla!” És Pál önmagát mutatja ennek 
bizonyítékaként, megerősítvén nemze-
ti identitását, hogy Ábrahám leszárma-
zottja, a Benjámin törzséből. De Pál 
most is, Izráel azon kevés részéről 

beszél, a „maradékról”, vagyis a 
zsidókeresztényekről, akik kegyelem-
ből lettek kiválasztva.

Izráel nagyobb része azonban, meg lett 
keményítve, amint az ószövetségi írá-
sok is ezt előre jelezték. (Ézs. 6:9,10; 
Zs. 69:23,24)

c. Izráel elesése. 11:1-36

Megérteti az olvasóval azonban, hogy 
a zsidók megkeményedése nyitotta 
meg az utat, a pogányok üdvösségére, a 
pogányok megtérése azonban, ösztö-
nözni fogja a zsidókat, hogy ők is te-
gyék meg ezt a lépést.
Ha pedig a zsidók megkeményedése a 
pogány világ szellemi gazdaságát 
szolgálta, mennyivel inkább azt teszi 
majd,”teljes számban” történő megté-
résük.
Pál saját apostoli szolgálatát is a 
pogányok felé, eszköznek látja népé-
nek megtérésére, mert így „talán 
féltékennyé” teheti saját népét, és 
némelyek megtérnek.  
Mert ha a zsidók elvettetése a pogány 
világ Istennel való megbékélését szol-
gálta, visszafogadásuk nem keveseb-
bet fog jelenteni, mint a végső idők 
beteljesedésének kezdetét.
Pál kettős példával szeretné nyomaté-
kosítani, hogy Izráel elvettetése nem 

Illés történetéből tár elénk példát az 
apostol, amikor a hitehagyás általános-
sá vált Izráel népében, és Illés azt 
gondolta, hogy csak egymaga maradt 
az Úr mellett, Isten pedig bátorítja, 
hogy „meghagyott magának” még 
hétezer embert, akik nem hajoltak meg 
a Baal előtt.

Izráel népe azonban nem válaszolt 
hittel és engedelmességgel, Isten kitárt 
karjai felé: „Egész nap kitártam karja-
imat az engedetlen és ellenszegülő nép 
felé.” (Ézs. 65,2)

Pál, újabb kérdést vet fel, melynek 
lényege, hogy vajon Izráel megke-
ményedése, végleges? Pál ismét til-
takozik ezen felvetés ellen.
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végleges: az áldozatra szánt tésztából 
kiszakított rész (első zsenge) az oltárra 
kerülve, megszenteli az egész tésztát 
(4Móz. 15:20), valamint, ha egy nö-
vény gyökerét Isten szentnek, magáé-
nak tulajdonította, akkor nyilván, hogy 
az egész növény szentté lesz, az ágak-
kal együtt.

„Az egész Izráel, Isten népének teljes-
ségét jelenti, szemben az egy rész-szel 
(11:25), de nem egyedek számszerű 
összességét”. (új bibliai kommentár)

A pogányok sorsa, szorosan egybefo-
nódik a zsidók sorsával: Isten nyilván-
valóvá tette úgy a zsidók, mint a pogá-
nyok engedetlenségét, hogy könyörü-
letességét megmutassa, előbb a pogá-
nyokon, amikor a zsidók megkemé-
nyedése miatt őket befogadta, majd 

Ennek értelme az, hogy ha Isten 
kiválasztotta és befogadta a pátriárká-
kat, főként Ábrahámot, akkor ez a 
kiválasztás tulajdonképpen az egész 
Izráelre érvényes.

Ebből az olajfából, némely ágak (Izráel 
népének azon része, akik nem fogadták 
be a Krisztust), kitörettek hitetlenségük 
miatt, és helyettük a hívő pogányok 
lettek beoltva. Pál, itt a természetben 
történő oltás fordítottját mutatja be, 
ezzel is kiemelvén Isten cselekede-
tének rendkívüliségét, azaz, a pogá-
nyok befogadását. „A lényeg az, hogy a 
pogánykeresztényeknek tudniuk kell: 
ők élnek Izráel életerejéből, nem 
megfordítva”. (Jubileumi kommentár)

A továbbiakban, Pál folytatja az Isten-
nek szentelt növénnyel kapcsolatos 
példázatát, és immár olajfáról beszél, 
amely jelképezi Istennek mindenkori, 
hit által megigazult népét, Ábrahámtól 
kezdődően. 

Ezen kép által, Pál óvni akarja a pogá-
nyokból megtért hívőket, az elbiza-
kodottságtól, a felfuvalkodástól, fi-
gyelmeztet, hogy nem szabad megvet-
ni a megkeményedésben lévő zsidósá-
got, mert Isten utálja a fennhéjázást, a 
büszkélkedést, hiszen „állni”, csakis 
hit által lehet. (11:20). És ahogyan 
megmutatta keménységét a hitetlen 
zsidóknak, ugyanúgy megmutathatja 
az elbizakodott pogánykeresztények-

nek is: levágathatja őket, a szelíd olajfa 
törzséről, azaz ugyanazt az ítéletet 
szabhatja ki, mint a zsidókra.

Ezt követően, „üdvözülni fog az egész 
Izráel”!

Viszont Pál tudtul adja azt is, hogy a hi-
tetlenségben lévő zsidók ismét befoga-
dása Isten népének közösségébe sokkal 
járhatóbb út, mint volt az Isten ismeret 
nélkül lévő pogányoké („a természetes 
ágak mennyivel inkább be fognak 
oltatni saját olajfájukba” /11:24/).
Végezetül pedig Pál, saját prófétai ki-
jelentését közli, mely szerint a zsidók-
nak csak egy része van meg keménye-
désben, és ez is ideiglenesen, amíg a 
pogányok teljes számban be nem 
jutnak (ez nem számszerűséget jelent, 
hanem a pogánymisszió befejezését).

Ez a Megváltó Krisztus műve lesz, aki 
eltávolítja népe hitetlenségét, és új 
szövetséget köt velük. (Ézs, 59:20; Jer. 
31:31-34)
Mert a zsidók, az evangélium iránti 
engedetlenségük miatt ellenségekké 
váltak, és így nyílt meg a megtérés le-
hetősége a pogányoknak, de annak 
révén, hogy Isten kiválasztotta a 
pátriárkákat, kedveltek maradtak, 
mivelhogy „Isten ajándékai és elhívása 
visszavonhatatlanok” (11:29)
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Pál sürgeti a „keresztény normák” 
szerinti életmódot, mivelhogy Krisztus 
visszajövetele közel van. Ezért a 
keresztények a szellemi szunnyadásból 

Az Izráel üdvösségével foglalkozó 
teljes szakaszt, Pál Isten dicsőítésével 
zárja, magasztalja emberi értelmet 
meghaladó bölcsességét, tetteit, melyet 
a hívők csodálhatnak, imádva Őt.

Ennek céljából, a hívő oda kell szánja 
testét élő áldozatul Istennek, azok 
megcselekvésére, melyek jók, Istennek 
tetszők, tökéletesek.

A keresztény gyülekezet egy egység, 
miként az emberi test is, és miként a 
testben a tagok különböző funkciókat 
látnak el, úgy a hívők is, klf. felada-
tokkal vannak megbízva, az Istentől 
kapott ajándékok szerint. Az ajándékok 
használatában, szabályok vannak, me-
lyek betartásával, hasznos szolgálatot 
lehet végezni. Fontos, hogy ki-ki 
józanul mérlegelje saját helyzetét, 
hogy az Istentől kapott hit mértéke 
szerinti egyensúlyban tudjon megállni.

Megvannak a „keresztény normák”, 
úgy a hittestvérekkel, mint a világi 
emberekkel való kapcsolatokban. 

Ezeket a normákat meg kell ismerni, és 
tudatosan életbe léptetni, az élet klf. 
területein és helyzeteiben, akár békés 
együttélésről van szó, akár hitünkért 
való üldöztetésben. Fontos, hogy „ne 
győzzön le téged a rossz, hanem te 
győzd le a rosszat a jóval”.  (12.21)

A hatalom felé, vannak erkölcsi, és 
pénzügyi kötelezettségeink. Mindezen 
kötelezettségeknek eleget kell tenni.

c. Emberi kapcsolatok. 12:9-21

Ha minden kötelezettségünket tel-
jesítünk, nem marad semmiféle 
tartozásunk, csupán egy: egymást sze-
retni.

a. Felhívás odaszentelésre. 12:1-2

Ha szeretjük embertársunkat, betöltöt-
tük a törvényt, mert a tízparancsolat 
előírásai egy parancsban foglalhatóak 
össze: „Szeresd felebarátodat, mint 
magadat.” „A szeretet tehát a törvény 
betöltése.”

De az engedelmességet nem csupán a 
büntetéstől való félelem kell, hogy 
motiválja, hanem inkább a lelkiisme-
ret, mert a hatalom Isten szolgája, a 
társadalom javára.

pedig a zsidókon is, a pogányoknak 
„adott irgalom révén”.

V. Az igazság alkalmazása a gyüle-
kezet életében. 12:1-15:13

b. A kegyelmi ajándékok használata. 
12:3-8

d. Politikai kapcsolatok. 13:1-7

Pál, gyakorlati útmutatásokat ad, a hit 
által megigazult ember életvitelével 
kapcsolatosan. A fordulópont, az 
értelem megújulása, amely Isten 
akaratát keresi, ellentétben a világ 
trendjével. 

A politikai hatalom Istentől van 
rendelve, hogy a társadalom működő-
képes legyen. Aki nem engedelmes-
kedik annak, az méltán elnyeri 
büntetését, „mert nem ok nélkül viseli a 
kardot”. A keresztények, nem kell 
féljenek a hatalomtól, ha a jót cselek-
szik, mert inkább dicséretet fognak 
nyerni tőle.

e. Közösségi kapcsolatok. 13:8-14
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fel kell ébredjenek, mert a bűn megha-
tározta világkorszak (sötétség) vége 
felé siet, a Krisztus uralkodásának 
dicsőséges korszaka (nappal) „pedig 
már egészen közel van.”

Ne a magunk látását erőltessük, hanem 

arra kell figyelni, hogy saját meggyő-
ződésünk ne okozzon testvérünknek 
megütközést vagy botránkozást.

Az egyik az, aki szélesebb látókörű az 
ilyen dolgokban, „mindent ehet”, a 
másik pedig, aki csak „zöldségfélét 
eszik”.

Fontos az, hogy ki-ki hálaadással 
fogyassza azt, amire hite van, mert 
életünk célja nem az, hogy a magunk 
látásait bizonygassuk, hanem, hogy az 
Úrnak szolgáljunk, halálunkkor pedig 
mindannyian az Úrhoz fogunk menni 
(„akár élünk, akár meghalunk, az Úréi 
vagyunk”)

Pál a továbbiakban, a hívő kereszté-
nyek közötti látáskülönbségeket hozza 
fel ,  az étkezéssel ,  ünnepnapok 
megtartásával, vagy egyéb hasonló 
dolgok kapcsán.

A keresztények ezért, fel kell adják, az 
e világhoz illő „sötétség cselekedeteit”, 
és fel kell öltsék a „világosság fegyve-
reit”, azaz, a Krisztushoz illő életmó-
dot, felügyelet alatt tartván a testet, 
hogy bűnös kívánságok ne ébredjenek 
benne.

Ezt annyira komolyan kell venni, hogy 
annak dacára, hogy teljesen tisztába 
vagyunk keresztény szabadságunkkal, 
testvéri szeretetből azonban inkább 
lemondunk ezen szabadság előnyeiről 
(húst enni, bort inni), csakhogy ne 
okozzunk megszomorodást testvé-
rünknek. Mert „semmi sem tisztátalan 
önmagában, hanem ha valaki valamit 
tisztátalannak tart, annak tisztátalan 
az” (14:14).
És megtörténhet, hogy példánkon 
„hitben gyenge” testvérünk „felbáto-
rodva”, ugyanazt a szabadságot pró-
bálja gyakorolni, mint mi, azonban 
lelkiismeretében sérülhet, így „tönkre 
tehetjük ételükkel azt akiért Krisztus 
maghalt”. Mert „minden tiszta ugyan, 
de rossz annak az embernek, aki 
megütközéssel eszi azt”. (14:20) 

Azonban fontos, hogy világosak le-
gyenek szabadságunk határvonalai, 
mert „boldog, akinek nem kell elítélni 
önmagát abban, ami felől döntött.” 
(14:22) 

f. Testvéri kapcsolatok. 14:1-15:13

Ezért tehát, a szélesebb látókörűek, a 
„hitbe erősek”, szem előtt kell tartsák a 
„gyengébbek” érdekei t ,  hiszen 

Ha pedig valaki bizonytalan némely 
dolgok felől, de mégis megteszi, csap-
dába eshet,„mert minden, ami nem hit-
ből származik, az bűn.” (14:23)

Az egymást befogadó szeretetben kell 
ezeket a különbözőségeket kezelni, a 
szélesebb látókörű, ne nézze le „hitben 
erőtlen” testvérét, a másik pedig ne 
ítélje el azt, aki lazábban kezeli ezeket a 
dolgokat.

Ha pedig ítélgetjük egymást, vagy 
lenézzük egymást, ezekről majd 
számot kell adjunk Krisztus ítélőszéke 
előtt.

Tehát, ne az étkezési szokásaink körüli 
viták kössék le energiánkat, mert ezek 
lényegtelenek Isten országának szem-
pontjából, mert Isten országának érté-
kei szellemi jellegűek: „igazság, bé-
kesség és a Szentszellemben való 
öröm”.
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És ez az egység, nemcsak a más-más 
látást képviselők közt kell, hogy meg-
legyen, hanem még inkább, a zsidó-, és 
pogánykeresztények között is, hiszen 
mindkét csoportot, a Krisztusban vetett 
hit köti össze.

Pál a továbbiakban személyes hang-
vételre tér át, kifejezi meggyőződését, 
hogy a római gyülekezetben megvan a 
helyes igeismeret, és jószándékkal, 
tanítják egymást.
Az önmaga szolgálatáról, pedig Pál 
bizonyságot tesz, hogy a pogányokhoz 
szóló apostolsága gyümölcsöző volt, 
mert Isten is megerősítette azt jelekkel 
és csodákkal, a Szellem ereje által, és

a. Személyes tervek. 15:14-29

b. Felkérés imádságra. 15:30-33

Pál számára fontos elv, hogy olyan 
területeken hirdesse az evangéliumot, 
ahol még senki nem járt előtte. Így 
tehát az apostol új evangélizálási 
területeket keres, pl. Hispániát, és 
útban oda, szándékában áll meg-
látogatni a római gyülekezetet is. Sőt 
az a reménysége, hogy nyugatra induló 
missziójában támogatást kap a gyüle-
kezettől.

Krisztus sem a maga érdekeit tartotta 
szem előtt, hanem értünk vállalta a 
gyalázatot. (Zsolt. 69:8)

VI. Befejezés. 15:14-33

Lényeges dolog, hogy a keresztény 
közösségben, egységben legyenek a 
hívők, türelmesek legyenek egymással 
szemben, és a nehézségekben az igéből 
nyerjenek vigasztalást.

Pál ezen gondolatmenetet áldásmon-
dással zárja: kívánja, hogy a gyüle-
kezetet Isten töltse be hittel, örömmel, 
békességgel, reménységgel.

így Jeruzsálemtől Illíriáig (Balkán 
félsziget ÉNy része) hirdette az 
evangéliumot.

Az apostol beszél Jeruzsálemi úti-
tervéről, a macedón és görög gyüle-
kezetek anyagi támogatását elvinni a 
jeruzsálemi szegényeknek, azután 
pedig Rómán keresztül Hispániába 
akar menni. 

Pál imatámogatást kér a római 
gyülekezettől jeruzsálemi útjával 
kapcsolatosan, hogy Isten szabadítsa 
meg a hitetlen zsidók esetleges 
támadásaitól, hogy áldásos legyen 
szolgálata a jeruzsálemi gyülekezet-
ben, és hogy örömmel érkezhessen 
meg majd Rómába.

Pál megvan arról győződve, hogy a 
római gyülekezetnek Krisztus áldását 
tudja majd közvetíteni.
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Dolgozol már valahol? 

Abszolutóriumot szereztem a buda-
pesti Corvinus egyetem Pénzügy és 
számvitel szakán, egy szakdolgozat 
maradt csupán hátra. Leadási határ-
ideje május elején van, ez egy imatéma 
is.

Hogyan sikerült beleállni a szol-
gálatba?

Igen, 2019 júliusa óta teljes munka-
időben dolgozom főkönyvi könyvelő-
ként egy nagyvállalatnál Budapesten. 
Egy angol meg egy kanadai leányválla-
lat számviteli teendőit látom el (köny-
velés, beszámoló-készítés és egyéb 
finomságok). Ha valaki a Corvin-
negyed közelében jár hétköznap és 
nincs kivel ebédelnie, bátran írjon, 
szívesen leszek a társasága.

Mi volt a legnagyobb kihívás a 
szolgálati ág vezetésében?
Az emberek vezetését dicsvezetőként 
nem csupán zenei részen kell meg-
tenni. Szellemileg vezetni őket nagy 

Akklimatizálódni nem könnyű dolog, 
de a fiatalos és jófej csapat talán 
megkönnyítette a dolgom. Új emberek, 
új szerep, új kihívások. Izgalmas tud 
lenni. Az elején nehéz volt vezetni a 
csapatot, főleg zeneileg egyben tartani 
a dicsit, de Isten kegyelme illetve a 
közös próbák sokasága meghozta 
gyümölcsét.

Azok, akik csak nemrég csatlakoztak 
be gyülekeztünk életébe, valószínűleg 
nem ismerik, de úgy gondolom, több-
ségben vannak azok, akiknek élénken 
él szívében az emlék arról a kissé duci, 
szemüveges, kreol bőrű, fura nevű, 
szeleburdi, szolgálatkész és nagyon 
szerethető fiúcskáról, aki szinte itt nőtt 
fel a szemünk előtt. Nos, Camilo azóta 
tényleg felnőtt. Megnyúlt, nem hord 
többé szemüveget, és remélhetőleg 
meg is komolyodott.
 

Mivel már jó ideje nem a gyüleke-
zetünk tagja, nincs rálátásunk az 
életére, ezért biztos vagyok benne, 
hogy sokan örömmel fogjátok olvasni 
az alábbi sorokat, amelyekben röviden 
beszámol nekünk arról, hol is tart 
jelenleg az élete, szolgálata, az Úrral 
való kapcsolata.
Hölgyeim és Uraim: Gonzales Camilo!

Röviden írd le kérlek, hogy miért is 
mentél el a gyüliből?
Az indoka az, hogy Isten él és vezet. A 
velencei gyülekezet dicsőítőcsapatába 
mentem szolgálni. A korábbi dicsve-
zető Amerikába költözött,  az ő 

feladatait vettem át. Az első évben még 
kiküldött szolgálóként, majd kértem a 
felvételemet az ottani gyülekezet tagjai 
közé. Azóta is Velencén vagyok (a 
tagfelvételnek is már másfél éve).

Hogy állsz a tanulmányaiddal?

Mi újság, Camilo?



Hála az Úrnak, nem állt meg az élet a 
csapatban nélkülem sem. Én pedig 
igyekszem kihasználni a felszabadult 
időt bölcsen. Mindemellett járok 
hetente próbálni szintén egy csapattal a 
gyülekezetből, szóval a dicsőítés 
zenével, továbbra is életem része, a 
dicsőítőesteken szolgálok. Az elmúlt 
időszakban az Úr megáldotta a gyüle-
kezetet tehetséges és istenfélő zené-
szekkel.

felelősség. Nem gondolom, hogy ez 
számomra jól ment, de fejlődtem 
benne. Néhány hónapja pihenek (2 év 
szolgálat után). Jelenleg nem dicsőítek 
hétről-hétre vasárnaponként a csapat-
tal. Szerepemet egy inkább az egyének 
lelkével foglalkozó vezető vette át.

Az Istenben való bizalomban. Ez egy 
olyan dolog, amit nem lehet elégszer 

gyakorolni. Új dolgok jönnek folya-
matosan. Sokszor azt hiszi az ember, 
hogy menni fog saját erőből. Egy 
darabig talán igen, viszont mindig Isten 
lábainál köt ki. Miért ne lehetne 
minden Szellemből csinálni? Amit 
elkezdtünk Szellemben, ne akarjuk 
már testben véghez vinni. Isten nem 
kímél engem jelenleg sem, próbára tesz 
sok-sok területen, de hálás vagyok érte. 
Isten törődik azzal, aki az Övé, így 
nevel engem is.

Milyen jövőbeni terveid vannak?

Miben fejlődtél a legtöbbet szellemi 
szinten, mióta nem láttunk?

Pont mostanában gondolkoztam ezen 
többet. Arra jöttem rá, hogy annyi jó 
ötletem van a jövőre nézve. De 
meggyőződésem, hogy jelenleg pont 
azt kell gyakorolnom, hogy nem 
kitalálom előre, mi és hogyan legyen. 
Istentől szeretnék vezetést kapni arra, 
hogy mibe vágjak bele. Ami pedig 
jelenleg a kezem ügyében van, 
igyekszem jól tenni. Ha jól figyeltem 
meg, Isten a szorgalmasakat és a 
hűségeseket hívja el. Jó lenne igazán 
ilyennek lenni.



Vinczéné módra
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Hozzávalók:
20 dkg finomliszt
20 dkg vaj

1 mk só
20 dkg trappista sajt

1 tojás sárgája a kenéshez

Ne hagyjuk ott a sütőt, mert hamar 
odaéghet. 

Bármilyen mártogatós szósszal is lehet 
fogyasztani.

Fél óra pihentetés után, belisztezett 
gyúródeszkán 6 mm vastagságúra 
nyújtjuk, megkenjük a tojás sárgájával 
és megszórjuk reszelt sajttal. 

Ez a mennyiség egy kis adag – érdemes 
duplázni. 

Derelye vágóval kb 1,5 cm-es csíkokat 
vágunk belőle, majd keresztbe is 10 
cm-es csíkokra vágjuk, végül sütő-
papírral bélelt, előmelegített sütőben, 
200 fokon sütjük 8 percig. 

A sajtot lereszeljük és összegyúrjuk a 
liszttel és a vajjal. 

Sajtos ropi 
a gyerekek kedvence

Eszter-Asztala




