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"Én megyek előtted, 
a rögös utat elegyengetem,

 az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem."
Ézsaiás 45:2 



„Ne félj, mert megválto�alak, neveden 
hívtalak, enyém vagy.” (Ézs 43:1) 

Ezzel az igével szeretnélek benneteket 
köszönteni, kedves testvéreim. 
Isten azt mondja, hogy nem a félelemnek a 
lelkét adta nekünk, mert a félelem 
megbénít. Az Isten pedig szeret annyira, 
hogy azt mondja, hogy ne féljünk. 
Komolyan tudod-e venni ebben a vírusos 
időszakban ezt a bátorító igét? Amikor 
mindenhonnan azt halljuk, hogy i� ennyi 
ember betegede� meg, o� annyi, vajon 
elég komolyan vesszük, hogy életünk ideje 
és helye, Isten kezében van? 
Kell-e nekünk állandó félelem és re�egés 
akkor, ha az élő Istennel közösségben 
vagyunk?

Úgy gondolhatod, hogy nekem könnyű, 
mert tolószékben vagyok, és másra sincs 
időm, mint Istennel közösségben lenni. De 
az Istenhez való közösséghez nem a 
tolószék visz közelebb, hanem az Atyához 
vonzó szeretet. 
A tolószék csak eszköz arra, hogy átéld azt 
a nagy és egyszerű igazságot, hogy minden 
amit megkapsz, Isten ajándéka és nem 
magától értetődő, hogy vannak gyüleke-
ze� barátaid, akik szerete�el vesznek 
körül, imádkozhatsz velük és éppen ezért 
minden próba arra tanít téged, hogy az élő 
Istenhez fohászkodjál. 
Az emberi erő semmire nem elég, az élő 
Istennel való kapcsolat azonban összeköt 
az egész világgal, emberekkel, barátokkal, 
akikkel imádkozha�ok egymásért. 
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,,Ti vagytok a jövő!”

Úgy hiszem, minden fiatal találkozo� 

már néhány komoly szempárral, me-

lyek igyekeztek tekintetükkel az eszük-

be, szívükbe vésni ezt a mondatot. S 

a�ól függetlenül, hogy vannak, akik 

mo�vációként, mások teherként élik 

meg, az biztos, hogy mindenki érzi, 

ennek a mondatnak súlya van. 

,,A remény hal meg utoljára”

Véleményem szerint, soha nem hal 

meg. Mi, emberek reménnyel telve 

tekintünk a jövőbe, habár sokszor úgy 

érezzük, hogy már a remény is remény-

telen, mégis valahol mélyen, halkan 

pislákol bennünk egy fakó lángnyelv.

Az előbb elhangzo�akat összegyúrva, 

arra juthatunk, hogy a reményteljes 

jövő a fiatalokban testesül meg. De 

ahhoz, hogy ez létrejöhessen, elen-

gedhetetlen a sokat megéltek bölcses-

sége.

Nem működik egyik a másik nélkül, 

ahogy egy hadsereg sem arat győzel-

met, ha nincs vezére, se egy vezér nem 

lehet győztes hadsereg nélkül.

Gyülekezetünkben már a kezdetektől 

figyeltek a gyerekekre és a fiatalokra, 

hogy ne kallódjanak el a nagyvilágban. 

S habár eleinte még igencsak kevesen 

voltak, a rájuk szánt időből ez nem ve� 

vissza.

Immáron több mint �z éve hűséges 

vezíre gyülekezetünk i�úsági csoport-

jának Pál András, akit huszonéves

Az Ifi szolgálói csapatról
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i�úként (ma is i�ú, csak már rég nem 

huszonéves, de a ke�ő nem zárja ki 

egymást) hívo� el Isten erre a fela-

datra. Babarczi Józse�ől és feleségé-

től, Edi�ől  - akiknek a gyermekszolgá-

latban végze� odaadó munkájára so-

kunk, köztük jómagam is, nagyszerű 

emlékeket felidézve gondolhat vissza - 

sokat tanulva állt bele a szolgálatba.

A kétezres évek első év�zedében – és 

még annak is inkább az elején – kb. 

hé�agú ifi csapa�al büszkélkedhete� 

a Szeretet Lángja. Ekkoriban sok közös 

alkalmat tarto�ak a Karmel Gyülekezet 

ifi csapatával s annak vezetőjétől, 

Mundrucz Ane�ől is fontos dolgokat 

tanult ifi vezírünk. Többek közt ezen 

i�ú hölgytől kapta azt a tanácsot, mi-

szerint az ifi fejlődését igencsak segíte-

né, ha kialakít egy szolgálói csapatot, 

akikre részfeladatokat bízhat. 

Ahogy Pál is utasíto�a Timóteust: ,, És 

amiket tőlem hallo�ál sok bizonyság 

által, azokat bízzad hív emberekre, 

akik másoknak a tanítására is alkal-

masak lesznek.” /2Timóteus 2:2/

Vagy, ahogy Mózesnek tanácsolta 

apósa, Jethró: ,, nem végezheted azt 

egymagad. … Te légy a népnek 

szószólója az Isten elő�, és te vidd az 

ügyeket Isten eleibe. És tanítsd őket a  

rendeletekre és törvényekre és add 

tudtokra az útat, amelyen járniok kell 

és a tenni valót, amelyet tenniök kell. 

És szemelj ki magad az egész nép közül 

derék, istenfélő férfiakat … minden 

nagyobb ügyet te elődbe hozzanak, 

minden csekélyebb dologban pedig ők 

ítéljenek; így könnyítve lesz rajtad, ha 

azt veled együ� hordozzák. Ha ezt 

cselekszed és az Isten is parancsolja 

néked: megállhatsz és az egész nép is 

helyére jut békességben.” /2Mózes 18: 

17-23./

Hiszem, hogy az ado� esetben is Isten 

bölcs tanácsa hangzo� el Ane�en ke-

resztül, hiszen egy csapatnyi kamasszal 

és �nivel nem igazán egyszerű. Igy hát 

Pál András elkezdte az ifi szolgálói 

csapat kialakítását.

Az első ilyen csapat, az első ifisekből 

állt, akik mára már felnő�ek és Andris 

kezei alól kikerültek. Ma utódaikul töb-

bek közt azok a fiatalok szolgálnak, akik 

még kamaszként tőlük is tanulha�ak.

Jelen helyzetben nyolc huszonéves áll 

Andris melle�, és így együ� igyeksze-

nek tenni azért, hogy a mára már kb. 

huszonöt fős ifit az Úr szerin� életre ta-

nítsák, s amiben csak tudnak segítsék 

őket.

A félreértések elkerülése vége�, fon-
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tosnak tartom leírni, hogy nem min-

den exifisből válik ifi szolgáló.

Az ifi vezír olyan fiatalokat keres fel, 

akik ére�ebbek, nyilván az Úr útján 

járnak, Isten melle� döntésüket meg-

pecsételték a bemerítkezéssel, akik-

ben lát potenciált, akik hűségesek, sze-

re�k a fiatalokat és így szívvel tudnak 

feléjük szolgálni, s akik természetesen 

Istentől kapnak vezetést, elhívást, 

miszerint ebben a csapatban van a he-

lyük és Isten akarata, hogy a kamaszok, 

�nédzserek felé szolgáljanak.

Mint minden szolgálat, ez is odaszá-

nást igényel, mind idő, erő, energia, 

stb. szempontjából.

Andris igyekszik a szolgálók talentu-

mainak megfelelő feladatokat rájuk 

bízni, de ezen túl majdnem minden 

területen mozogniuk kell, csak néhol 

kire több, kire kevesebb van bízva. 

Ezen feladatok pl.: a tanítás, az alkalom 

levezetése, a játék lebonyolítása, 

dicsőítés vezetése, buzdítás, bátorítás, 

szervezések stb. Természetesen, amit 

elvárnak az ifisektől, azokban nekik is 

példát kell mutatniuk. Hála Istennek 

nincs óriási szakadék a kamaszok és 

szolgálók közö�, ami meglátszik az al-

kalmakon is, hiszen azok remek hangu-

latban telnek, s habár néha nehéz túl-

harsogni a felszabadult társaságot, 

Andris és a szolgálók felé tanúsíto� 

�sztele�el sikerül fegyelmet tartaniuk. 

Az ifisek bártan fordulhatnak és fordul-

nak is az idősebb fiatalokhoz örömük-

kel, bánatukkal, problémájukkal, 

bárminemű kérdésükkel, s ez szintén 

bizonyítja, hogy Isten segítségével 

sikerült a bizalom kiépítése is a felek 

közö�. Ez hála az Úrnak hasonlókép-

pen van a szolgálói csapaton belül is. A 

természetes, kisebb összezördülé-

seken kívül a szolgálók egyfelé néznek, 

egymással, vezírükkel s hiszem, hogy 

az Úrral összhangban haladnak a cél 

felé.

A szolgálói csapat kéthavonta szoko� 

összeülni, amikor is intenzíven tanítvá-

nyozza őket az ifi vezír, s megbeszélik 

az ifivel kapcsolatos teendőket, kiérté-

kelnek, ötletelnek, kapcsolatot építe-

nek, imádkoznak, kérik a Szent Szellem 

további vezetését, stb. A kéthavi mee-

�ngen túl azonban napi kapcsolatban 

állnak, kihasználva a 21. század 

technikai ado�ságait, chaten kérik 

egymás imatámogatását, osztják meg 

egymással bizonyságaikat, Istentől 

kapo� bátorításaikat és tárgyalják meg 

az apró – cseprő dolgokat.

Az Ige szerint ,,minden fa az ő tulajdon 

gyümölcséről ismerte�k meg; mert a 

tövisről nem szednek fügét, sem a 
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szederindáról nem szednek szőlőt.” 

ugyan ez igaz az embere is: ,,A jó ember 

az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és 

a gonosz ember az ő szívének gonosz 

kincséből hoz elő gonoszt.” /Lukács 

6:44-45/

Úgy gondolom, Pál Andráson keresztül 

Isten egy igencsak csodás gyümölcsös-

kosarat készíte�, s hiszem, hogy ezt 

csak fokozni fogja a jövőben.

Hála az Úrnak, hogy a mai világban is 

vannak olyan fiatalok, akiknek a szíve 

Érte ég, akiket tud használni az ő ter-

vében s olyan vezetők, akik össze-

fogják e nemzedéket és az Ő segítsé-

gével győzelemre veze�k, hogy majd 

ők is így tehessenek másokkal!

Tükrözze továbbra is az Úr dicsőségét 

gyülekezetünk i�úsági csoportja és 

annak szolgálói csapata, s legyen fény a 

világban!

Ui.: Köszönet a magam és minden mai, 

régebbi és jövőbeli fiatal nevében 

mindazoknak, akik akárcsak egy mor-

zsányit is hozzáte�ek a reményteljes 

jövő nemzedékének épüléséhez! S 

legfőképp dicsőség az Úrnak!

Ro�mayer Zsófia Anna

2020. ősz 
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Beni egyik esti imája: Úr Jézus! 
Köszönöm a napot, a biciklizést, 
a mesét, köszönöm a játé-
kot….itt a vége fuss el véle, 
ámen.

Beni (3)

-Anya, gyere gyorsan, póóóók!
-Hol van nem látom?!
- Na látod, ezért kell több répát 
enni!

Levi (4)

7

Világosság

Fény,
amely minden kis résen befér

Megvilágít mindent, mi
�tkos mások felé

Mi történt?
Már nem olyan, mint rég!

Ha szeretnéd, ha nem
piszkos szívbe nem fér Istened

Valami más le�,
su�ogja a lelkiismeret

Bűnbocsánat,
mely csak segíthet

Miután megbántad bűnödet,
s megvallo�ad (Istennek)

Vigyázz, és ne tégy rosszat!

Herczeg Ágnes Tímea
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Aki válaszol: Horváth Erika

Névjegy:

Született: 1980. 06. 20. Kerepes
Újjászületett: 2017. 07. 02.
Végzettsége: Élelmiszer és vegyiárú 
eladó, Üzletvezető, Könnyűgép kezelő
Jelenleg otthoni adománybolt indítá-
sával foglalkozik
Szolgálati elhívása: Dicsőítés, gyerek 
szolgálat, Közbenjáró ima

1. Böjt alkalmával mi az, amiről a 
legnehezebb számodra lemondani? 
Kávé. Nem vagyok nagy kávés, de 
azért a napi két kávém tud hiányozni.

2. Mi az, amit mindenképp megta-
nítanál, mondjuk a 16 éves énednek?
Legyen meggondoltabb, bölcsebb és a 
tanulást vegye komolyan. Keveseb 
bulizás, több tanulás.

3. Mi volt a legmeghatározóbb Isten 
élményed?
Kb. 2 évvel ezelőtt, mikor egyre jobban 
beljebb mentem Isten útján, megkap-
tam a szolgálati elhívásokat. Egyre 
világosabb lett, hogy mit is akar tőlem 
Isten, mi legyen a cél.

4. Melyik igevers az, amiből mindig 
tudsz erőt meríteni?
Sok igeversből tudok erőt meríteni, de 
kettő van, amit kiemelnék:
Galata 2,20 „Krisztussal együtt 
keresztre vagyok feszítve: többé tehát 

nem én élek, hanem Krisztus él 
bennem; azt az életet pedig, amit most 
testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem, és 
önmagát adta értem.”
János 8,36 „Azért ha a Fiú megszabadít 
titeket, valósággal szabadok lesztek.”

5. Ha egész életedben csak egy fajta 
ételt ehetnél, mi lenne az?
Baconbe tekert csirkemell, krumpli 
pürével.

6. Mi a kedvenc gyermekkori em-
léked?
Mikor 6 évesen megtanultam férfi-
vázas biciklin biciklizni. (előtte na-
gyon sokat estem). A családi házunk 
egy kiszáradt tópart mellet van, és lent, 
a tó oldalában sok bunkert építettünk a 
többi gyerekkel. Az ott lévő játék volt 
még a nagy kedvenc.

10+1 KÉRDÉS
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7. Ha tehetnéd, melyik korba utaznál 
vissza és miért?
Ezen még igazán nem is gondolkoztam 
el, de Jézussal szívesen találkoztam 
volna mikor még hirdetett.

8.Hogyan képzeled el az álomnya-
ralásod?
Minél hosszabb, annál jobb, egy 
lakatlan szigeten tengerpart, pálma-
fák... A férjemmel és a kislányommal.

9. Milyen hobbit/sportot próbálnál 
ki, amire eddig nem volt lehető-
séged?
A tenger alatti világot megnézném. 
Csak cápa mentes legyen!

10. Ha bármilyen munkát választ-
hatnál, mi lenne az?
Üzletvezetés, különböző rendezvé-
nyek lebonyolítása.

+1 Ha Isten most válaszolna egy 
kérdésedre, mit kérdeznél tőle?
Mutassa meg, hogy a férjemnek milyen 
munkahely lenne jó. Azért,hogy 
eltudja venni a pásztori elhívását.
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Ácsok és halászok
Ismerjük MEG egymást sorozat.

Második rész: Bocsor Péter

1. Mi a foglalkozásod?

Projektmanagerként dolgozom, de 
szerszámkészítő és tervező a szak-
mám.

2. Miért ezt választo�ad?

A szerszámkészítést azért, mert tetszik 
a műszaki oldala és ügyes kezeket 
kaptam. Projektmanagerként azért 
dolgozom most, hogy eltartsam a 
családomat és a fizetés is 
megfelel.

3.  Amikor kisgyerek 
voltál, és kérdezge�ek, 
mit mondtál: 'mi leszel, 
ha nagy leszel"? 

Minden, ami egy fiú akar 
lenni

4 .  M e n ny i re  fo nto s 
számodra a munka az 
életedben? Pontosab-
ban az, amivel a kenye-
redet keresed? 

F o n t o s ,  m e r t  h o z z á 
tartozik az életem-hez. 
Különben a munka egy 
szükséges dolog, amit 
szívesen kiváltanék, ha 
tehetném.

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

Igen.

6. Szerinted egy vagy 
tö b b  l á b o n  á l l n i  a z 
érdemesebb? 

Most, hogy Istené az életem, már csak 
az Ő „lábán” állnák a legszívesebben.

7. Ha ma oda állna eléd Jézus, és azt 
mondaná: Jöjj, hagyd o� az életed, 
munkád, és kövess engem! Mit 
válaszolnál? 

Régóta vágyom rá!

10

Oikosz 2020 második félév



1. Hol jelent meg Mózesnek az égő csipkebokor?

    Márában          Gósen földjén          a Hóreben

2. Ki írta a 23. Zsoltárt?

    Ászáf    Dávid    Ézsaiás

3. Ki volt a főpap Sámuel idejében?

    Éli     Áron   Abidjár

4. Miért vitték Jézushoz a gyerekeket?

    hogy Jézus megáldja őket      tanítsa őket    megölelje őket

5. Mi volt a betegsége annak a fiúnak ,akit a tanítványok nem tudtak 
meggyógyítani, csak Jézus?

    vesebeteg    ördöngős    holdkóros

6. Ki volt Isten első állatgondozója?

    Noé    Ádám     Éva

7. Hol lett édessé a keserű víz?

    Betlehemben     Márában    Sikemben

8. Ki által gyógyult meg Saul?

    Szilász   Barnabás   Anániás

9. Miért dobták be a 3 férfit a tüzes kemencébe?

    mert nem imádtak más isteneket    meglopták a királyt   tiszteletlenül 
beszéltek a királlyal

10. Ki a parázna nő, aki megmenekült Jerikó ostrománál?

      Támár    Ráháb   Mária Magdolna

11. Mikor énekelt hálaadó éneket Mózes?

      amikor az egyiptomiak a tengerbe vesztek   mikor lejött a 10 parancsolattal 
a hegyről    a Szent sátor elkészültekor

12. Kik voltak Noé fiai?

      Sét, Hát, Jáfet       Sidrák, Misák, Abednégó   Sém, Hám, Jáfet

13. Mit mondott magáról Keresztelő János?

      Jézus előfutára vagyok     kiáltó hang vagyok a pusztában   aki utánam jön, 
vegye fel a keresztjét

14. Mit ígért Jézus az övéinek?

      mindig szeretni fogja őket      dicsőséges életet   elmegy és helyet készít 
nekik a mennyben

Fejtörő
a helyes válaszokat jelöld meg

a megfejtést a következő számunkban találod
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15. Mikor bánta meg Isten, hogy embert teremtett?

      Bábel tornya építésekor    Noé idejében   Jézus keresztre feszítésekor

16. Mi jelent a "sóval fűszerezett" beszéd?

      kedves     bölcs    bolond

17. Hány fős volt Gedeon serege Midján ellen?

      300        500          1000

18. Isten mire választotta ki Izrael népét?

      hirdesse Isten dicséretét    uralkodjon a többi népen      legyen saját népe

19. A kapernaumi százados kiért kért gyógyulást?

      lányáért     szolgájáért     anyósáért

20. Mit kell tennünk, ha megütnek jobb felől?

     dobd vissza kenyérrel    üss vissza 7x    tarts oda a másik feled is

21. Hol tartózkodott Debóra a legszívesebben?

      Efraim hegyén     a palotájában    a pálmája alatt

22. Melyik városban lakott Zákeus, a fővámszedő?

      Jerikóban   Kapernaumban    Szidónban

23. Kivel, mivel nem azonosította magát Jézus?

      szőlőtővel    ajtóval    farkassal

24. Ki volt az ékesszóló férfi, akivel Pál Efézusban találkozott?

      Barnabás     Thimoteus     Apollós

25. Kinek a neve Zerge?

      Éneásznak    Lidda lakóinak    Dorkásznak

26. Ki szólította meg Sault a damaszkuszi úton?

      1 angyal     Jézus       Pál
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Az előző szám helyes megfejtései:

1. manta = hal, a többi madár
2. briliáns-ragyogó
3. minta (de egyéb megoldások is elfogadottak)
4. aprólék
5. katona
6. tojás
7. felvág
8. palacsinta
9. ingola (hal)
10. „F”   ( A oszlop + B oszlop = C oszlop,     
1.sor + 2. sor = 3. sor  az egyforma körök színt cserélnek
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Különleges bók

Hegyi bográcsozás, gulyásleves 
készült, illatát vitte a szél. Vidám 
csapat indult útnak, hogy felfedezze a 
környéket. Még nem sejtettem, hogy e 
rövid kirándulás alatt kapom életem 
egyik legfantasztikusabb bókját…

A csipetcsapat jobbára tíz éven 
aluliakból állt, zajlotta a futkározás, 
nevetés, önfeledt játék, beszélgetések. 
A domboldalon való szaladgálás után 
kifulladva huppantunk a fűbe. Egy 
hétéves kisfiú, a traktorok nagy 
rajongója, Lukács közeledett hozzám. 
Virágokat szedett, és a hajamba tűzte 
őket. Nagy odaadással készítette 
„művét”, minden részletre odafigyelt. 
Végül megelégedéssel keresgélte rá a 
megfelelő szavakat:

-  Olyan szép vagy, mint…

Gondoltam, most valami hasonló 
bókot hallok majd, hogy szép vagyok, 
mint egy tündér, vagy királylány, vagy 
– abban a pillanatban – még az angyalt 
is megszavaztam volna magamnak. 
Tényleg vártam az elismerést…

Ahogy Lukács tovább keresgélte a sza-
vakat, végül megtalálta a megfelelőt:

-  Judit, te olyan vagy, mint egy… 
traktor!

Soha nem fogom elfelejteni, mennyit 
nevettünk ezen! Így történt, hogy azon 
a délutánon, ott a domboldalban 
kaptam életem legeredetibb bókját.

Oikosz2020 második félév
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Körkérdés: 

Milyen hatással volt rád a korona-
vírus első hulláma és a karantén? 

Krizsán Boglárka:

Hát, a legnagyobb hatással az én 
életemben az esküvőre volt, amit ugye 
nem tudtunk úgy megtartani, ahogy 
szerettük volna, de Isten a lehető 
legjobbat hozta ki belőle. Jó volt, hogy 
úgy tudtuk összekötni az életünket, 
hogy arra a napra nem voltunk 
rástresszelve, tényleg a legszűkebb 
körben, otthon voltunk, és nagyon jól 
éreztük magunkat. Utána pedig 
augusztusban meg tudtuk tartani a 
lagzit, amit szinten nagyon élveztünk 
egyébként, és nagyon örülök, hogy ez 
sem maradt ki az életünkből, mert főleg 
utólag érzem, hogy mennyire fontos 
volt nekem hogy együtt ünnepeljünk a 
nagyobb családdal és a barátokkal is.
Ezenkívül a munkámra volt meg na-
gyobb hatással, mert március közepé-
től, május közepéig otthonról dolgoz-
tam, amit nagyon élveztem, úgyhogy 
számomra ez is nagyon pozitív volt.

Szaniszlai Éva: 

A magam részéről úgy gondolom - 
vírus helyzettől függetlenül - minden 
esetben Isten kezében vagyunk, ő tart 
meg bennünket, azonban én is meg-
teszem, ami a „kezem ügyébe esik”. 
Ahogy mondta is valaki, hogy hideg-
ben is felöltözünk és vigyázunk a testi 
épségünkre, ez felelősségünk is. Ele-
inte volt félelem én bennem is, de 
miután felismertem, rájöttem, hogy ez 
sokkal veszélyesebb, mint bármilyen 

vírus, kórokozó. Azt mondják okos 
emberek, a testünk számára a leg-
fontosabb, hogy az immunrendsze-
rünk legyen jó állapotban – fontos a 
táplálkozás és a testmozgás. Úgy 
érzékelem, hogy a lelkünknek is van 
immunrendszere és ezt is, a testünkhöz 
hasonlóan lehet táplálni és edzeni. Én 
az igével, leginkább zsoltárokkal 
táplálkoztam. A hitem „izmait” pedig 
az Isten igéjével való folyamatos 
egyetértéssel erősítettem, amikor jött 
egy gondolat, akkor megállítottam és 
kicseréltem, így a rossz érzések, 
félelmek egy idő után elpárologtak. Az 
egyensúlyra törekszem, szerintem 
fontos, hogy a szellemünkkel, lelkünk-
kel és a testünkkel is törődjünk.

Fónyad Anna: 

A legelső reakcióm a Covid-19 vírussal 
kapcsolatban az volt, hogy betartom a 
távolságtartást, és mindent, ahogy 
mondják, meg is indokoltam azzal az 
igével hogy engedelmeskedjetek a 
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mondják, meg is indokoltam azzal az 
igével hogy engedelmeskedjetek a 
felsőbb hatalomnak. Miután eltelt így 3 
hét, mindenkitől elzárva egyedül, 
kezdtem megtelni félelemmel, elutasí-
tottsággal, hazugságokkal, sőt depresz-
szióval. Akkor hívott fel Rottmayer 
Dávid, aminek nagyon megörültem, és 
el is sírtam magam elmondtam, milyen 
rosszul érzem magam. Ő bátorított 
hogy menjek el a dics próbára (hiszen a 
dics. csapat, mint régen, próbáltak) 
Mondtam mindig megpróbálom, de 
valami visszatart. Ekkor azt mondta, ne 
gondolkozz csak ülj bele a kocsiba és 
indulj. Így is lett, vasárnap elmentem a 
korlátozott számban megtartott, és 
online közvetített Istentiszteletre. Az 
öröm ami elborított elmondhatatlan. 
Éreztem, ez az én családom szeretnek 
itt és szükségem van rájuk. Lehullt 
rólam minden félelem, elutasítottság, 
depresszió, Sokan megöleltek a távol-
ságtartás ellenére, megfogalmazódott 
bennem, hogy sosem szabad engedni a 
félelemnek. Onnantól kezdve olyan 
volt, mint régen, de még jobban meg-
becsülöm a gyülekezetet, még jobban 
szeretem az embereket. Meg egy tanul-
ságot levontam, Isten kezében van az 
életem, ha ő haza akar hívni, örömmel 
megyek.

Rottmayer Zsófia: 

Én nagyon élveztem. Mármint az ezzel 
járó helyzetet, mert számomra jól 
működött az online oktatás, nagyon 
élveztem, hogy otthon lehettem, falun. 
Kényelmes volt.

 

Soós Kata: 

Lévén a tevékenységeim az ingatlan-
piachoz és a turizmushoz kapcsolód-
nak, számomra nagy érvágás volt, 
hogy beütött a koronavírus. Hitelen 
zuhanás volt, és egyben érdekes 
tapasztalat.  Munka híján a szabad-
időmben el tudtam olvasni az Ószövet-
séget. Ez nagy megértéseket, összefüg-
gésekre való rálátásokat hozott.  A 
válságban előrefelé menekültem, új 
tevékenységet vállaltam, az Élelmi-
szerbanknál máig hetente egyszer 
számíthatnak rám.   Az imaközösség és 
a házicsoport töretlenül működött a 
vírus idején, és én is töretlenül bíztam 
az Úrban, hogy kihoz a nyomorú-
ságból. És így is lett. Tudom, hogy Rá 
számíthatok.
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Akik rendszeresen részt vesznek az 
istentiszteleteken, a dicsőítő zenekar 
mellett mindig ott láthatnak egy szép 
szőke asszonyt, aki szorgalmasan 
hajladozva színes zászlókat lobogtat.
Biztosan sokakban felmerült a kérdés, 
hogy mire való ez a dolog és mi értelme 
van ennek? Nem elég a zene, nem elég 
az éneklés?
Mivel engem is nagyon érdekel, hogy 
mi van a zászlózás mögött, mert sok-
szor megfog a látvány, a színek, a 
mozgás és a zene, s mindezek harmóni-
ája, kérdéseimmel megkerestem Évát, 
aki szívesen válaszolt.

Egy alapvető kérdéssel kezdeném. 
Mi ennek a szolgálatnak a célja?

Mint jelkép összekapcsolja a mennyet 
a földdel. Az eszköz a zászló a rajta 
lévő jelképekkel, nevekkel, színekkel 
és a mozdulatokkal a Szent Szellem 
ajándékaihoz kapcsolódik.
Mivel a zászlózás egy jelképes csele-
kedet, a későbbiekben többet fogok 
elmondani a jelképekről.

Mit is jelent a mennyet a földdel 
összekapcsolni? Hogyan tudják a 
jelképek hit által felszabadítani a 
Földön a mennyei valóságot? 
Most csak röviden: a zászlóra ráírhat-
juk Isten neveit, tulajdonságait és 
különböző bibliai jelképeket is ábrá-

zolhatunk. Ebben segíthet, ha Isten 
vezetése alapján használjuk, hogy 
felszabaduljon a dicsőítés, az imádat, a 
Szent Szellem ereje és jelenléte. A 
zászlókat használhatjuk a dicsőítésben, 
a szellemi harcban és prófétai meg-
nyilvánulásokban. Ekkor nem szavak-
kal, hanem mozdulatokkal, színekkel, 
tettekkel kommunikálunk. A hang a 
színekkel kiegészül, nyilvánvalóvá 
tesszük Isten aktuális kijelentését a 
színek és a mozdulatok által, mivel a 
zászlózást nem lehet elválasztani a 
t á n c t ó l .  E v a n g é l i z á c i ó n  v a g y 

Prófétálás, Tánc, ZászlózásPrófétálás, Tánc, Zászlózás
Interju Szaniszlai Évával
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istentiszteleten az Úr ezáltal is meg 
tudja ragadni az embereket. Mit szim-
bolizálhat egy zászló? Demonstrálja 
Isten tiszteletét, vizuálisan megjelenít 
egy szellemi igazságot, a szellemi had-
viselés területére vezet, hirdeti győzel-
münket és egységünket Krisztusban, 
kifejezi hitünkről való megvallá-
sunkat, felszabadítja a dicsőítést és az 
imádatot. A zászlózással hirdetjük 
Isten győzelmét, dicsőségét, szabadítá-
sát, gyógyítását.
Területfoglalást is jelent. Az ellenség 
menekül, ha Isten kenete alatt és 
vezetése szerint használjuk.
A zászló tulajdonképpen nem a kéz, 
hanem a szív meghosszabbítása. Az az 
imám, hogy lássam, érzékeljem, amit 
az Atya tesz. Legyen meg az akarata 
ahogy a Mennyben, úgy a Földön is. 

Mi indított téged erre a szolgálatra?

Ez igazából nem szolgálatnak indult, 
hanem egy bennem zajló folyamat 
eredménye volt.  Ha megkérdeznéd a 
hosszútávfutót, hogyan lett futó, azt 
válaszolná, hogy megtanult járni. Így 
van ez velem is a zászlózással, tánccal 
kapcsolatban.
A Dics-Suliban kezdődött, hiszen ott 
mindenki Isten bolondja. Többen 
zászlóznak ott, s ez nekem könnyebben 
ment, mint a tánc. De már előtte 
zajlottak bennem dolgok, amelyeket 
nem tudtam megfogni, érthetetlenek 
voltak számomra. Nagy ellenérzéseim 
voltak a zászlózással kapcsolatban is, 
sehogy sem tudtam beilleszteni az 
akkori istenképembe. Rengeteg fal volt 
bennem, amelynek le kellett omolnia. 

Aztán egyszer láttam valakit zászlózni 
és azon olyan kenet volt, hogy leesett 
az állam. 
Szóval, nem emberek győztek meg, 
hanem az Úr, mert ettől kezdve meg-
változott a hozzáállásom, az ellenérzé-
seim eltűntek és vonzódni kezdtem a 
zászlózáshoz. Kértem Istent, hogy 
bontsa ki előttem ezt az egészet. Ezzel 
egyidejűleg a tánc iránt is felkeltette az 
érdeklődésemet. Eddig csak dúdol-
gattam, énekeltem éjjel-nappal, később 
aztán tánccal is kezdtem dicsérni 
Istent. Miközben táncoltam, énekel-
tem, mennyei légkör vett körül, s ez 
most is így van. 

Volt az életemben egy másik nagy fal, 
amelyet először nem ismertem fel, de 
Isten megmutatta: az emberektől való 
félelem. Mit fognak szólni, hogyan 
fogadják, ha zászlózom, táncolok? 
Nagyon komoly harcaim voltak ezzel, 
de megtanultam, ha félelmeim ellenére 
mégis kilépek, akkor vagyok bátor,  
így  győzöm le a félelmet. Elkezdtem 
Igéket keresni a Szentírásban a zász-
lózásról. Először azt hittem, hogy nin-
csenek, de egyre többet találtam.
 Olyanokat, amelyek eddig semmit sem 
mondtak, most kezdtek életre kelni és 
egy képpé formálódni bennem. Külön-
böző élményeim voltak és sok pozitív 
visszajelzést kaptam. Megdöbbentő 
volt, amikor odajöttek hozzám és 
közölték, hogy Isten szólt hozzájuk, 
amikor táncoltam. 

Tehát a Dics-Suliban kezdődött, egy 
biztonságos helyen, ahol Isten nyugod-
tan elpepecselt velem, fájdalmas volt 
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ugyan, de úgy vagyok vele, hogy min-
dennek ára van. Egy hosszú folyamat 
után kaptam határozott vezetést arra, 
hogy milyen formában és hogyan 
tegyem azt, amit most ti is láttok. Azt 
gondolom Isten nem tud olyan szol-
gálatba beállítani bennünket, amivel 
nem értünk egyet. Úgy vettem észre, 
hogy Isten kedveli a “kihívásokat”, 
mert az alkalmatlanokat alkalmasakká 
teszi. Én is egy hideg, kritikus em-
berből lettem tűzgolyó, de ez nem ment 
könnyen, küzdelmes időszak volt, 
sokszor tapogatóztam sötétben. Visz-
szatekintve azonban minden lépés 
helyénvaló volt, akkor is, ha sokszor 
fájt. Például fel kellett adnom korábbi 
szolgálatokat, amelyekhez a lelkem  
még kötődött és szintén isteni hívásra 
kerültem bele, de már lejárt az idejük.
Úgy foglalnám össze: Isten hívott vala-
mire, én igent mondtam és követtem 
Őt, gyanútlanul mentem Vele, nem 
tudván, hogy hová. Ábrámot is így 
„húzták a csőbe”, én sem láttam, hogy 
merre, de ez jó is így, mert nem volt 
egyszerű és könnyű.
A folyamatot gyorsította, hogy elkezd-
tem tanulmányozni az Igét. Amelyek 
azelőtt csak szavak voltak, most 
értelmet nyertek. Tudott Isten tanítani 
is, holott korábban taníthatatlan voltam 
ezen a területen. Rengeteget beszél az 
Ige a zászlókról és a táncról. 
Mi más keresztény kultúrában szociali-
zálódtunk, a hellenisztikus gondol-
kodásmódban és világszemléletben 
nőttünk fel és annak hatása alatt egy 
pogány kultúra szövevényében élünk. 
A héberek életszemlélete, ősi nyelvük, 
ami az Ószövetség nyelve is egy cse-

lekvő, élő, mozgásban lévő életformát 
és gondolkodásmódot tükröz a mi 
passzív életszemléletünkkel és gondol-
kodásmódunkkal szemben. A zsidó 
nép tánccal, énekkel dicsőíti Istent, 
minden mozdulatuknak jelentése van.
Nemcsak az Igét tanulmányoztam, 
hanem egyre mélyebben beleástam 
magam a témába. Kezembe került egy 
bibliai jelképekkel foglalkozó lexikon. 
Azt tapasztalom, hogy amikor az em-
ber mélyen tanulmányoz egy témát, 
akkor sok minden más is elkezd kinyíl-
ni, mélyebben meg tudom érteni a 
lényegét.  Nagyon élvezem. Nemrég 
került a kezembe egy szakdolgozat, 
amely az Ó- és Újszövetség nyelvésze-
tével foglalkozik. Azt gondolná az 
ember, hogy ez egy száraz téma, engem 
viszont lelkesít és örömmel tölt el, 
annyira, hogy néha még nevetek is 
magamon.

Miért használsz különböző színű 
zászlókat?

Említettem a biliai szimbólumok 
lexikonát. Nagyon érdekes, mert a 
Bibliát ugyan sokan “írták”, sokféle, 
különböző korokban élt emberek, 
mégis egy egységes szimbólumrend-
szerrel van átszőve. A színek is szim-
bólumok. Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy a nevek is szimbólumok, az 
Atyának, az Úr Jézusnak és a Szent 
Szellemnek nagyon sok szimbolikus 
neve van. Itt vannak a bibliai nevek és 
ünnepek jelképei is. Jelképes nevek: 
Jákob - csaló, Izrael - Isten harcosa. 
Micsoda nagy különbség, ugye?
Vannak esetek, amikor az eredeti 
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élettörténet tüzetes tanulmányozása 
szükséges ahhoz, hogy a jelképes név 
rövid utalásának mélysége is megnyíl-
jon. (A teljesség igénye nélkül néhány 
név: Ádám, Káin, Melkisédek, Jézabel, 
Júdás, Jézus). 
Nevek - az ősi bibliai szólásmód a 
névvel azt jelzi, ami az illető maga. 
Isten neveinek mindegyike sokoldalú 
jellemének egy-egy oldalát jeleníti 
meg. Az Ő természetét és tulajdonsá-
gait jelentik ki. 
A pátriarkák korában a név gyakran 
viselőjének jellemére, tisztére vagy 
rendeltetésére utalt. 
EL, ELOAH: Isten hatalmas, erős, 
kimagasló (1 Mózes 7:1: Ézsaiás 9:6). 
Úgy tűnik, etimológiailag az EL jelen-
tése: erő, hatalom. Pl. “Lenne hozzá 
erőm, hogy ártsak nektek” (1 Mózes 
31:29). Az EL más tulajdonságokkal is 
kapcsolatba hozható, pl. egyenesség-
gel (4 Mózes 23:19), féltékenységgel 
(5 Mózes 5:9) vagy együttérzéssel 
(Nehémiás 9:31), de az alaptulajdon-
ság, a hatalom mindig megmarad.
Jézus Krisztus az Ószövetségben 
szereplő, nagy zsidó vezető, Józsué 
után kapta a nevét. A név eredeti héber 
formája Jesua, amely az arám nyelvben 
is használt rövidebb változata volt a 
Jehosua formának. A név jelentése 
“Jahveh a szabadító”. A Reá vonatkozó 
jelképek nagyon összetett rendszert 
alkotnak. Pl. A növényvilágból vett 
jelképek: cédrus, csemete, sarj, virág-
szál, szőlőtő, gyökér. Azután itt vannak 
az állat jelképek: bárány, oroszlán, réz-
kígyó, s a tárgyi világból vett jelképek: 
hétágú gyertyatartó, kereszt, kőszikla, 
szegletkő. 

Emberi szolgálók is megvilágítják 
küldetését: asszony magva, király,  
főpap, védőügyvéd, szószóló, pap.
A legismertebb Jézusra utaló jelképek: 
bárány, oroszlán, korona - királyság, 
kereszt - engesztelés, Alfa és Omega - 
kezdet és a vég, kenyér - élet kenyere, 
pásztor, pásztorbot, ajtó, kenyér és bor- 
Jézus vére, csillag - hajnalcsillag, 
kőszikla.
A Szent Szellemre utaló jelképek: 
galamb, gyertyatartó - Isten hét 
szelleme, Isten folyója, tűz, szél, élő 
víz, eső, olaj, gyógyulás, bor. 
E jelképek önmagukban is sokat jelez-
nek, és a Megváltóra vonatkozó isteni 
tanítások mélységeit is, egybekap-
csolásuk azonban egy teljes rendszert 
sejtet. Ez nagyon izgalmas téma, egy 
idő után mi keresztények ezt a nyelvet 
már természetesnek vesszük. A Bibliát 
teljesen átszövi ez a jelképes nyelvezet.

Ennyi bevezető után szeretném a 
színek jelentését felsorolni. Egy 
színnek több jelentése is lehet és egy 
tulajdonsághoz több szín is tartozhat. A 
színek jelentése a teljesség igénye 
nélkül: 
ź P i r o s :  é l e t ,  m e g v á l t á s , 

megbocsátás, háború, harc, Jézus 
vére, öröm, győzelem, szeretet, 
tűz.

ź Zöld általában: élet, békesség, 
gyógyulás, megújulás

ź Levélzöld: gyógyulás, élet, 
gyümölcsöző élet, Szent Szellem 
gyümölcsei

ź Smaragdzöld: Isten trónja
ź Sz ivá rványsz ín :  d i c sőség , 

szövetség
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ź Olajzöld: kenet, áttörés
ź Világos sárga: fény, öröm
ź Fehér: tisztaság, szentség, mél-

tóság, tisztelet, győzelem, igaz-
ság, igazságosság, megigazulás

ź Arany: dicsőség, királyság, 
menny, bölcsesség, finomító, 
nemesítő

ź Vas: Ige, harc, erő, hatalom
ź Ezüst: Ige, Isten finomító mun-

kája, Szent Szellem ajándékai
ź Réz: felhívás a harcra
ź Szürke: Isten ereje és dicsősége
ź Kék általában: menny, víz, folyó, 

békesség, szabadság
ź Király kék: királyság
ź Aqua kék: áldás
ź Zafír/égszínkék: menny, Isten 

trónja
ź Bíbor: királyi méltóság, szépség
ź Narancssárga: Szent Szellem, 

emésztő tűz, ítélet, Isten haragja, 
bosszúja

ź Fekete: (főleg prófétai csele-
kedeteknél, szellemi harcban) 
gyász, bűn, ördög, sötétség, Isten 
megsemmisítő ereje

ź Barna: dicsőítés, bűnbánat

Vannak szimbolikus alapmozdulatok 
is, pl.: a zászló alulról felfelé, felülről 
lefelé történő lassú mozgatása. Ennek 

jelentése lehet: “amint a mennyben, 
úgy  a földön is”, vagy mennyei 
valóságok lehívása a földre. 
Vízszintes, lassú mozgatás jobbról-
balra, balról -jobbra, ennek jelentése 
lehet: várakozás az Úrra.

Belső inspirációra választod a 
színeket?

Körülbelül két és fél éve zászlózok a 
gyülekezetben rendszeresen, és két éve 
szólt Isten, hogy szorosan kapcsolód-
jak a dicsőítő csoporthoz. A zászlózás 
és a tánc is különböző szellemi ajándé-
kokhoz, szolgálatokhoz kapcsolódik. 
Ebben az esetben a dicsőítéshez. Dávid 
teljes erejéből táncolt az Úr előtt: 
közben Dávidot gyolcs efód -papi 
szent öltözék- övezte. (2 Sámuel 6:14).
Megengedem-e a Szent Szellemnek, 
hogy templomát, a testemet megmoz-
dítsa? Szeretném-e kifejezni a testem-
mel, mozdulataimmal, zászlóval vagy 
anélkül, hogy mi van a szívemben az 
Úrral kapcsolatban? A test és a szellem 
kölcsönösen hatnak egymásra. A 
mozdulatokkal tett megvallások, 
prófétai kijelentések visszahatnak az 
én szellememre és a közösség szellemi 
légkörére is. 
Egy-egy hittel telt mozdulat alatt a 
Szent Szellem is erőteljesen mozdul-
hat, ugyanúgy, mint szavakban kife-
jezett megvallás idején.
Ha a dicsőítő próbán egy ének alatt 
megelevenedik bennem egy szín, azt 
fel szoktam írni, de ez az istentisztelet 
alatt megváltozhat. Ez attól függ, hogy 
Isten mit akar akkor kidomborítani, mit 
akar a Szent Szellem megjeleníteni, 
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ź amikor  p l .  a  vé r rő l ,  I s t en 
királyságáról vagy ígéretiről 
é n e k e l ü n k .  A h o g y a n  e z t 
érzékelem, úgy választom meg a 
színeket és párosítom is azokat. A 
zászlóról  még csak annyi t 
mondanék, hogy nemcsak a 
f ö l d ö n ,  d e  a  m e n n y e i 
királyságban is diplomáciai 
kellék. Területet tudunk foglalni 
vele - ahogy egy háborúban. Itt 
egy másik szol-gálatot érintünk, 
az imát, a közben-járást,  a 
szellemi harcot. De mint már 
e m l í t e t t e m ,  f e r g e t e g e s e n 
“működik” az evangélizációkon 
is.

Hogyan kapcsolódik a tánc a 
dicsőítéshez és a zászlók színeihez?

Istennek egyik neve JHVH Nissi, ami 
azt jelenti, hogy az Úr a mi zászlónk. 
A 2 Mózes 17:15-ben az áll, hogy Isten 
szólt Mózesnek: “Építs egy oltárt és azt 
nevezd YHVH Nissinek (Én vagyok a 
te zászlód). Amikor zászlót emelünk, 
az azt jelenti, hogy az Ő királyságát 
hirdetjük. Kijelentjük, hogy a szárnyai 
alatt rejtőzünk, a tekintélye alatt állunk 
és hangsúlyozzuk, hogy Ő az Úr, a 
Király, és nincs senki Hozzá hasonló. Ő 
a mi menedékünk, Benne lakozunk és 
Ő mibennünk lakik. Ezért táncolunk, 
dicsőítünk, ezért emelünk zászlót, mert 
mi Benne lakozunk és Ő mibennünk. 
A szolgálat előtt Isten évekig tanított, 
mint már említettem. Megtanított, 
hogyan imádjam Őt, mit jelent, ha 
felemelek egy zászlót, mit jelent, ha 
mozgok? Mit jelent egyáltalán a 

mozgás?  Mi a színek jelentése? Ez 
mind nagyon fontos és a Vele való 
kapcsolatban kell gyökereznie. Meg 
kell találnunk az intimitás helyét, az élő 
vizek forrását. Ő adja meg nekünk a 
megfelelő formát és mozdulatokat, 
mert mi ezt nem tudjuk létrehozni. Ő 
tudja, hogy mit akar tenni és milyen 
most a dicsőítés a mennyben és hogyan 
tükrözzük ezt vissza a földön és 
hogyan kapcsolódjunk a mennyhez.
A zászló a megfelelő mód arra is, hogy 
a láthatatlant láthatóvá tegyük. Az Ige 
beszél arról, hogy a mennyben renge-
teg mozdulat és szín van. Ahogy azt a 
Biblia több helyen lefesti: szivárvány, 
élő színek, élet. A zászlózás az egyik 
módja annak, hogy ezt felszabadítsuk a 
földön. Láthatóvá tesszük a láthatat-
lant. Mi egy rendkívül kreatív Istent 
szolgálunk és a zászlóval a dicséretét 
dicsőségessé tesszük. Ezt különféle 
színekkel, kifejezésekkel és mozdula-
tokkal  valósítjuk meg.
Mi a menny ritmusával akarunk együtt 
mozdulni és felszabadítani azt a 
földön. A mennyben vannak mozdula-
tok, amelyeket most kell a földön 
felszabadítani és vannak olyan színek 
is, amelyeket még nem láttunk, 
amelyeket Isten most akar felszabadí-
tani a földön. A kulcs, hogy ott lakoz-
zunk az intimitás helyén, mert így 
válunk érzékennyé a Szent Szellem 
iránt. Én nemcsak zászlókat akarok 
emelgetni, hanem szinkronban akarok 
lenni a mennyel, együtt akarok 
mozdulni a Szent Szellemmel, hogy a 
színekkel és a mozdulatokkal ki tudjam 
fejezni azt, amit Ő mondani akar. Ez 
egy csodálatos partnerkapcsolat.
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láthatóak és feltűnőek legyenek ott, 
ahol állnak. Legyünk bátrak annak 
kihirdetésében, hogy ki a mi Vőlegé-
nyünk, valljuk meg bátran az Ő nevét 
úgy a földön, mint a mennyben.

Azt tudjuk, hogy nem test és vér ellen 
van nekünk hadakozásunk, hanem 
vannak olyan láthatatlan erők, amelyek 
befolyásolni akarják az életünket. 
Annak ellenére, hogy az ellenségünk 
láthatatlan, a harc nagyon is valóságos. 
A zászló, mint jelkép egy kihirdetés, 
egy prófétai “szó”, egy hangsúly.
A színek is jelképeznek dolgokat, tehát 
színekkel és mozdulatokkal kihirde-
tünk valamit, amit Isten akkor és azon a 
helyen fontosnak tart.
Ki gondolta volna, hogy Dávid egy kis 
kővel valóban megöli Góliátot? Ki 
gondolta volna, hogy Jericho falai 
leomlanak az emberek kiáltására? 
Vagy amikor Sámson egy szamár 
állkapcsával megöl ezer filiszteust? 
Ezek nem hétköznapi események. A 
természetes értelemnek mindezek a 
dolgok bolondságnak tűnnek. De Isten 
mindegyikben aktív volt. Ezután 
kérdezem: milyen bolond az, aki ott áll 
az egész gyülekezet előtt és egy vagy 
több zászlót lelkesen lobogtat?
Csakúgy, mint Dávid kövében vagy 
Sámson esetében a szamár állkapcsá-
ban nem volt tényleges hatalom, úgy 
nincs tényleges hatalom a zászlókban 
sem, ezek szimbolikus fegyverek.
A dicséret és az istentisztelet önmaguk-
ban fegyverek, mert felemelik Istent és 
megtörik az ellenség hatalmát. Minden 
alkalommal, amikor valóban dicsérjük 
az Urat, szellemi rakéta röpül az 
ellenség táborába, amely zavart kelt és 
pusztít. Ezért gyűlöli és támadja az 

ellenség Isten dicséretét és imádatát.
 
Hallottam valakiről, aki nem tudta 
szavakban megfogalmazni, hogy mi 
bántja, mi zajlik benne, de eltáncolta, 
“kitáncolta” magából és közben meg-
szabadult.
Ez az egész  szolgálat most van 
kialakulóban. Isten belehelyezett egy 
folyamatba és engedelmességet vár 
tőlem. Kezdetben a prófétálásra irányí-
totta a figyelmemet, aztán kezdte 
kibontani a zászlózást és a táncot. Ez 
egy lassú és hosszú folyamat volt.
Isten most engem áthelyezett a dicsőítő 
szolgálathoz. Mindezen dolgok még 
nem kiforrottak, hanem képlékenyek, 
amelyeket Isten alakít.
Angin keresztül mondta az Úr, hogy a 
zászlózás és a tánc a dicsőítés egy 
formája, csakúgy, mint a bábozás. Ezek 
mind összefüggnek egymással. 
Isten munkatársa vagyok. Legfőbb 
feladatom Benne maradni és érzékeny 
lenni a Szent Szellem minden rezdü-
lése iránt.

Nagyon szépen köszönöm Évi a rész-
letes tájékoztatást. Hiszem, hogy ezál-
tal jobban meg tudjuk érteni ezt a 
szolgálatot. De nemcsak megérteni se-
gített, hanem abban is, hogy együtt-
érzéssel fogadjuk és minden módon 
támogassunk téged ebben a bátorságos 
kilépésben. Kívánjuk és imádkozunk, 
hogy erőteljesen növekedj és ki tudj 
teljesedni a tánc, a zászlózás prófétikus 
szolgálatában, Isten dicsőítésében és 
életed minden területén.

Én is köszönöm a beszélgetést Izabella. 
A kedves olvasót pedig arra kérem, ha 
vannak még kérdései, nyugodtan 
keressen meg és tegye fel őket.
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Tóth Norman és Melinda

Tündéri, cserfes kislányukkal együtt 
érkezett a gyülekezet életébe majd 10 
évvel ezelőtt egy kedves kis család, 
akik ugyan sosem kerültek reflektor-
fénybe, de sokan köthettek velük 
barátságot a gyülekezet különböző 
alkalmain. 
Végül ugyan egy másik gyülekezetben 
találtak rá helyükre, úgy gondolom, 
akik ismerik őket, szeretettel fogadják 
kis képes beszámolójukat, hogy Mi 
újság? velük. 
Tóth Norman és Melinda családja:

Mikor és hogyan kerültetek a 
Szeretet Lángja Gyülekezetbe?

2011-ben, Norman édesapja által ke-
rültünk a gyülekezet Alpha kurzusára, 
ahol nagyon hamar döntést hoztunk az 
Úr mellett. Még abban az évben 
megkezdtük a bűnvallást, és bemerít-
keztünk. Sokat köszönhetünk a 
gyülekezetnek, amiért elindultunk az 

úton, megismertük az Urat, és ennyi 
ismeretet, tudást kaptunk! Sanyi 
pásztornak pedig a türelmet, szeretetet 
és vezetést, ez igazán példaértékű.

Mi a legjobb emléketek a gyülekezet-
ről?

Melinda: Nagyon sok jó emléket 
őrzünk az ott töltött időszakból, mint 
például a gyerekek rendszeres előadása 
anyák napján, a piknikek, de az én 
személyes legjobb élményem az egyik 
nyári tábor, 2014-ben, amikor arc-
festést csináltam a gyerekeknek, és 
Lilla akkor és ott tanult meg biciklizni. 
Fantasztikus volt az a nap, a gyerekek 
öröme, nyíltsága, közvetlensége. 
Norman: a legszívesebben Sanyi 
pásztorral való beszélgetésekre emlék-
szem vissza, az útmutatására, a gon-
doskodására. Emellett még a bababe-
mutató Lillánál és Áronnál (kis Töki) 
igazán különleges élmény volt, ami ma 
is boldogsággal tölt el, ha vissza-
gondolok.

Melyik gyülekezetben találtátok 
meg a helyeteket?

Végül a Gödöllői Hit Gyülekezetben 
találtuk meg a helyünket. Nem volt 
nehéz dolgunk, hisz Norman család-
jának nagy része oda jár.

Mi újság?Mi újság?
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Hol tart az életetek, mióta elbúcsúz-
tatok a gyülinktől? (munka, gyere-
kek, otthon)

Időközben megszületett harmadik 
gyermekünk, Máté, aki most töltötte a 
második életévét (nagy huncut). 
Három évvel ezelőtt sikerült vennünk 
egy telket Erdőkertesen. Tavaly októ-
berben elkezdtünk építkezni, és ha az 
Úr is úgy akarja, idén már ott 
ünnepeljük a Karácsonyt.(Idáig is az 
Úr építette a házunkat, mert nélküle 
nem ment volna, így hisszük, hogy be 
is fejezi ) 

Tartjátok valakivel a kapcsolatot a 
gyülekezetből? (kivel ,  milyen 
gyakran stb)

Sajnos nagyon szoros kapcsolatot nem 
sikerült kialakítanunk a gyülekezeti 
tagokkal, de mikor összetalálkozunk 
Szénás Zsoltiékkal, vagy valamilyen 
facebook csoportban Hajnival, annak 
igazán örülünk, és jó érzéssel tölt el, 
hogy ilyen értékes embereket ismer-
hettünk meg.

Milyen rövidebb/távolabbi terveitek 
vannak a jövőre nézve?

Melinda: dolgozom, amennyit a 
gyerekek engednek...bár még kicsi 

Máté, de mégis van lehetőségem a 
szakmai fejlődésre kozmetikusként és 
sminktetoválóként egyaránt. Igaz, az 
első helyen a gyerekek vannak, és jóval 
kevesebbet dolgozom, mégis teljes 
mértékben ki tudok teljesedni minden 
téren. Azt hiszem szép lassan sikerül 
megtalálni az egyensúlyt.
 Később, (ha már a legkisebb gyerkőc is 
megtalálja a helyét a közösségben-
bölcsőde, óvoda-) szeretnék még több 
sminktetoválási technikát elsajátítani, 
illetve a tetoválás eltávolítás is a közeli 
tervek között szerepel. 
Norman: Továbbra is a kertépítéssel 
foglalkozom (most már teljes állás-
ban). Szépen fejlődünk az Úr vezeté-
sével, igyekszünk a maximumot ki-
hozni a lehetőségekből. Jelenleg 4 ál-
landó és 2 beugrós kollégával dolgo-
zom együtt, és építjük-szépítjük a 
kerteket, parkokat. Későbbi tervek 
között szerepel egy különálló telep-
hely, majd idővel egy kertészeti áruda 
nyitása. De a legközelebbi terv, hogy 
végre a saját házunkba költözhessünk!
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Vinczéné módra

Tavaszi sajtos-baconos 

csirkemell torta

Hozzávalók:
 
1kg csirkemell
20 dkg sajt
30dkg baconszalonna
1db pritamin paprika
2db zsömle
3db tojás
vágott petrezselyem
só, fehérbors

Elkészítés: 

a baconszalonnát körkörösen a 

közepétől kezdve beleigazítjuk a 

tortaformába úgy hogy a szélein 

csüngjön le annyi, amit majd a végén 

vissza hajthatunk a tetejére. A csir-

kemellet vékony kerek szeletekre 

vágjuk, kicsit klopfoljuk, sózzuk-

borsozzuk, majd körben lerakjuk. A 

sajtot lereszeljük,és a felét rászórjuk a 

csirkemellre, A 2db zsömlét tejbe 

áztazjuk, majd jól kifacsarva egy 

tálban öszekeverjük a 3 db tojással, 

vágott petrezselyemmel, kockára 

vágott pritaminpaprikával. Sózzuk, 

borsozzuk, tehetünk bele egy kicsi 

ételízesítőt. Jól elkeverjük, majd 

rárakjuk a csirkemell tetejére, ezután

újra lerakjuk a csirkemell másik felét 

is. Ezt is sózzuk, borsozzuk, a reszelt 

sajt másik felét a tetejére szórjuk, majd 

a lecsüngő baconszalonnákat vissza 

hajtva betakarjuk. Előmelegített sü-

tőben 180 fokon 45 percig sütjük, míg 

szép piros nem lesz.
 

Eszter-Asztala
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A teológia és az evangélium 
hirdetésének kapcsolata

Ha korunkból visszatekintünk a 
nyugati filozófia történetére, nehezen 
állíthatjuk, hogy a hit és ész kapcsolatát 
firtató kérdés jellegzetesen Ószövet-
ségi. 
A gondolatmenet akár már ott elakad-
hatna, hogy a héber nyelvnek a hitre 
ugyan még van, az észre azonban nincs 
külön szava. Így a szellemi, racionális 
tevékenységért is a gazdag jelentésű 
szívet teszi felelőssé. A Biblia bölcses-
ségi könyvei, (Jób, Prédikátor, Példa-
beszédek) a Zsoltárok és az Énekek 
Éneke, valamint a hozzá kapcsolódó 
hasonló jellegű Héber iratok (Tóra 
egyéb iratai, stb.) mégis csodálatos 
világossággal mutatják, hogy „milyen 
mély összefüggés van a hittel és az 
ésszel megszerezhető ismeretek 
között. 
Sőt a bibliai szerzőktől a bölcselet vagy 
a „jellegzetes” filozófiai kérdések sem 

állnak távol. Jellegzetesen a bölcses-
ségről a tanulásról szóló igék:
Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a 
bölcsességet és intést csak a bolondok 
vetik meg. Péld. 1,7
Kérdezd az előző nemzedéket. Figyelj 
elődeink tapasztalatára." (Jób 8,8)
Jézus pedig gyarapodott bölcsesség-
ben, testben, Isten és emberek előtt való 
kedvességben.(Lukács 2:52)
…ne igazodjatok e világhoz, hanem 
változzatok meg értelmetek megúju-
lásával, hogy megítélhessétek: mi az 
Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki 
tetsző és tökéletes.” (Pál levele a 
rómaiakhoz 12:2)
Itt a legfontosabb gondolat nem a vi-
lágtól való elfordulás, hanem a válto-
zás, mégpedig az elménk-értelmünk 
változása. Mindezt azért, hogy meg 
tudjuk ítélni. más szóval, fel tudjuk 
fogni meg tudjuk érteni mi Isten 
akarata! Meg tudjuk érteni és különb-
séget tudjunk tenni jó és rossz között és 
ez által, el tudjuk dönteni, mi az, ami 
Istennek tetszik, vagyis jó!
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Ebben a részben Isten akaratáról is szó 
van! Egy csomó egyéb dolog mellet 
Isten kifejezett akarata, hogy az utolsó 
időkben az evangélium jó híre minden-
hol hallható legyen.
Ezért menjetek el a nemzetekhez, és 
tegyetek tanítvánnyá minden embert az 
egész világon.” Máté 28, 19.
Ahhoz, hogy az egyházon kívül élő 
embereket elérhessük az evangélium-
mal, mindenekelőtt értenünk kell azt a 
világot és kultúrát, amely meghatároz-
za az életüket, voltaképpen mind-
annyiunk életét, hiszen bennünket sem 
vett ki Krisztus a saját környeze-
tünkből, "csak" átformált minket 
abban. 
Ez egyfajta kulturális érzékenységet 
jelent, amihez néhány gondolatot hadd 
osszak meg segítségül: Légy jelen! 
Légy kezdeményező! Légy egy kicsit 
teológus! Légy érthető! És szeress!

Légy egy kicsit teológus:
A „teológia” kifejezés két görög szóból 
ered, (Theosz: Isten és Logosz: beszéd) 
melyek együttes jelentése: „Istenről 
szóló tudomány”. 
A keresztyén teológia arra való kí-
sérlet, hogy úgy értsük meg Istent, aho-
gyan kijelentette magát a Bibliában. 
Egyetlen teológia sem írhatja le teljes 
mértékben Istent és az Ő útjait, mivel 
Isten végtelenül hatalmasabb nálunk, 
így aztán minden erre irányuló próbál-
kozás garantáltan kudarcot vall (Róma 
11:33-36). Vizsgáljuk meg egy kicsit.
33 Ó, milyen hatalmas Isten gazdag-
sága, milyen mélységes a bölcsessége 
és végtelen a tudása! Milyen nehéz 
megérteni döntéseit! Ki képes követni, 
hogy Isten mit miért tesz?
34 Amint az Írás is mondja:„Ugyan ki 
értheti az ÚR gondolatait, ki adhat neki 
tanácsot?”
35 „Ki adott valaha is elsőként az 
ÚRnak, hogy annak visszafizetését 
várja?” 

36 Mert mindent Isten teremtett, 
mindent ő tart fenn, és minden őérte 
létezik. Övé legyen a dicsőség örökké! 
Ámen. (EFO)
Ezzel együtt Isten szeretné, ha megis-
mernénk Őt annyira, amennyire tőlünk 
telik. A teológia annak a művészete és 
tudománya, hogy megértsünk annyit 
Istenből, amennyit belőle rendszere-
zett és felfogható módon megérthetünk 
és megismerhetünk. Némelyek azért 
kerülik a teológiát, mert úgy vélik, 
hogy megosztja a keresztyéneket. 
Pedig a helyesen értelmezett teológia 
inkább összeköt bennünket egymással. 
Az egészséges, bibliai teológia jó 
dolog, hiszen Isten Igéjének a tanítása 
(2Timóteus 3:16-17). 
16 Istentől származik az egész Írás, 
amely hatékonyan használható a 
tanításra. Alkalmas arra, hogy meg-
győzően rávilágítson a bűneinkre, 
helyreigazítson és helyreállítson ben-
nünket, engedelmességre neveljen. Azt 
is megmutatja, hogyan éljünk Isten útja 
szerint.
17 Mindez pedig azt a célt szolgálja, 
hogy az Isten embere tökéletes legyen: 
minden tekintetben felkészült és alkal-
mas legyen mindenféle jó munkára. 
(EFO)
Nem kell mindenkinek Kálvinná, 
Spurgeon-né vagy Karl Barth-á válnia, 
nem kell görögöt meg hébert tanulnia – 
nem erről van szó. De arról igen, hogy 
ha érteni és szolgálni akarjuk a környe-
zetünket, akkor muszáj nagyon mélyen 
belemerülni és belekapaszkodni a Bib-
liánkba! Sajnos hiányzik a teológiai 
érettség, amely képes válaszolni a 
körülöttünk lévő emberek kimondott 
vagy kimondatlan istenkeresésére, 
kérdéseire, szükségleteire. Igenis – 
bizonyos szempontból – muszáj 
teológussá is felnőnünk, olyan embe-
rekké, akiknek van kialakult, szilárd és 
biblikus istenképük, önképük, identi-
tásuk. Tudják, mi az egyház és mi nem 
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az, át tudják adni az evangéliumot, 
segítséget tudnak nyújtani a megszen-
telődés útján a lelki társaiknak.

 Légy jelen! Vagyis légy aktív részese a 
környezetednek, a világodnak! 
Amennyire magától értetődőnek tűnik, 
annyira nem az, méghozzá két okból is. 
Egyrészt mert sok évtizedes, talán év-
százados teológiai egyszerűsítéssel az 
egyház mélyen beleültette a hívő 
emberekbe a gondolatot, miszerint a 
világ egyenlő a bűnnel. Az mindenestől 
gonosz, és attól el kell különülnünk. 
Ezért az általános keresztény attitűd az, 
hogy a világban egyáltalán nem szabad 
jelen lenni, mert csak “megfertőző-
dünk” ott. Pedig a világ a legtöbb 
esetben csak szinonimája valaminek a 
Bibliában: ha “ne barátkozzatok a 
világgal”, akkor az a bűnt szerető és a 
bűnükhöz ragaszkodó emberek szino-
nimája. Ha viszont “úgy szerette Isten e 
világot, hogy Fiát adta érte”, akkor az 
Isten nélkül élő elveszett emberekről 
beszél. Ha nem vagyunk jelen az 
életükben, akkor Krisztus sem lesz! 
Mert pillanatnyilag mi vagyunk a 
Szentlélek temploma, és Isten csak 
rajtunk keresztül tud szolgálni feléjük.
Ebből fakad a másik probléma is ez 
ügyben. A mindenkori prédikátorok vi-
lág elleni keresztes háborúja kitermel-
te a keresztény szubkultúrát, amely el-
különül a környezetétől, és ezzel együtt 
azoktól az emberektől is, akik felé szol-
gálnia kellene. Nincsenek valós barát-
ságok, tartalmas kölcsönhatások. A 
gyülekezet tagjainak nincs valós és tar-
talmas, személyes és elkötelezett kap-
csolati hálója a nem hívőkkel. Vagyis 
nincsenek jelen mások életében. 
A bibliaiskolák és egyéb képzések 
szükségképpen lezárt gondolkodást 
oktatnak: így értelmezd ezt és ezt, és 
nem másként!  A teológia több lehe-
tőséget nyújt az ige értelmezésére; 

sokkal mélyebbre nyúlik, a határai 
sokkal szélesebbek. Egy tudomány 
mindig arról szól, hogy analizálunk és 
szintetizálunk: elkülönítjük, megvitat-
juk vizsgálati tárgyunk elemeit, majd 
újból összerakjuk azokat. Ha a tanult 
ismeretek közül van, amivel meg kell 
küzdeni, akkor az legalább igazán az 
enyém lesz. Ki kell tennünk a hitünket 
megpróbáltatásoknak, nem pedig félve 
őrizgetni, különben nem nő fel, gyer-
meki marad. 
A Biblia vizsgálatakor lehámlik a hi-
tünkről minden hozzátoldás. A teológia 
tudománya ezért nem jelenthet egye-
bet, mint hogy mélyre ásunk Isten 
Igéjében, és megpróbáljuk felismerni, 
hogy mit is akar közölni magáról. 
Mindeközben úgy ismerhetjük meg Őt, 
mint mindenek Alkotóját. Istennek 
éppúgy neve van, ahogyan másoknak 
is nevet adott. Isten nem holmi éteri erő 
vagy kozmikus energia. Értelemmel és 
akarattal rendelkező, mindenható, 
önmagában létező Lény, a „személyes” 
Isten, aki Igéjén, majd Fián, Jézus 
Krisztuson keresztül jelentette ki ma-
gát nekünk. A teológia kutatásainak 
célja csakis Isten megismerése lehet! 
Mindezt azért, hogy azután szeretetünk 
és engedelmességünk révén dicsőít-
hessük őt. Ezért először meg kell is-
mernünk Őt ahhoz, hogy szerethes-
sük. Szeretnünk pedig azért kell Őt, 
hogy minél jobban vágyhassunk a neki 
való engedelmességre! Mindeközben 
megtapasztalhatjuk, mennyire és mi-
lyen mélységesen meggazdagítja éle-
tünket. Isten ismerete mindennél fonto-
sabb. Nagy oktalanságot követünk el 
magunkkal szemben, ha a nélkül pró-
bálunk élni a világban, hogy ismernénk 
Istent. 
Úgy érzem, ha elvetjük a teológiát, 
olyan életünk lesz, amelyből hiányoz-
nak a tájékozódási pontok. 
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