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Menedékem
Te lettél, Uram, életmentő bárkám
A mindent elpusztító áradatban.
Ítéletedben bár koldus maradtam,
De ragyog rám a tündöklő szivárvány.
A szent nevedet ócsároló kevélyek
Palotáinak helyét sem találom.
Dicső karod csodáit lehet látnom,
Mert betelik a sok drága ígéret.
Most már, hogy házadban hazataláltam,
Olyan jó nékem kedves közelséged!
Nem adhat senki drágább örökséget,
És e földön sem gyönyörködöm másban.
S ha véget ér az út, és elenyészik
Testem és szívem, te maradj meg nékem,
Te légy kősziklám, örök menedékem,
Amíg számomra Jézus helyet készít!
Gerzsenyi Sándor

Az Isten-kereső lárma
Neved sem értem, Istenem;
De van két árva, nagy szemem
S annyi bolondot látok,
Hogy e sok bolondságból
Nagy ijedelmemben,
Uram, hozzád kiáltok.
Próbáltam sokféle mesét,
De, hajh, egyik se volt elég;
Szívemben, idegeimben
Kiabáló, nagy lárma
Téged keres, Fölséges,
Isten, a tied minden.
Ady Endre

Sátán és Jézus
„És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi
kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki
megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett
a földre és vele együtt angyalai is levettettek.
Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a
mennyben:
Most lett a mi Istenünké a dicsőség, az erő és a
királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert
levettetett testvéreinek vádolója, aki a mi Iste
nünk előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőz
ték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igé
jével azok, akik nem kímélték életüket mindha
lálig.
Ezért vigadjatok egek és akik bennük lakoztok:
Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hoz
zájuk az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy
kevés ideje van.” (Jel. 12:9-11.)
Az Úr Jézus második eljövetele előtti utolsó
időket éljük.
Jézus golgotai kereszten kivívott győzelme óta a
Sátán nem mehet be a mennybe, hanem levette
tett a földre. Az angyalok feljajdultak: Jaj! A
föld lakosainak, mert leszállott a Sátán nagy ha
raggal. Amit nem érhetett el a mennyben, azt
most itt a földön akarja elérni. Üldözi a Gyüle
kezetet, mert tudja, hogy kevés ideje van.
A Gyülekezet sorsa itt a földön, Jézus visszajö
veteléig állandó üldöztetés. Vagy nyíltan, vagy
burkoltan, de üldöztetés. Amikor a Gyülekezet
nek jóléte van, kívülről nem bántják, akkor belső
támadásokkal rombolja az egységet. Az a gyalá
zatos, hogy ehhez mindig talál magának a hívők
között munkatársakat.
Mit is mond a Szentírás Sátánról?
Ő nem az, akinek mondja magát, vagy aminek

elképzeljük. A Sátán az, aminek Isten mondja,
mert egyedül csak Ő ismeri.
6 pontban foglalom össze a sátán romboló mun
kájának területeit, ahol különösen támad az éle
tünkben:

3.
Sátán a világ fejedelme
Amikor Sátán az Úr Jézust megkísértette a
pusztában, három olyan dolgot tárt elé, amivel
meg akarta akadályozni, hogy Jézus Megváltó
legyen. Az egyik az volt, hogy neki adja a vilá
got és ezzel nem is hazudott, mert ő a világ feje
delme. Nagy úr. Tartja magát olyan valakinek,
mint Isten. Ha nem így lenne, már nem folytatná
azt az évezredes harcot a világ uraságáért. Sá
tánnak joga és igénye van.
Amikor te valaki akarsz lenni és az asztalra
csapsz és a jogaidat, az akaratodat emlegeted,
hogy téged sem lehet csak úgy lesöpörni, ekkor
te is a világ fejedelmének lelkületét hordozod
magadban.
Ha akaratodat, terveidet minden áron meg aka
rod valósítani, az sátáni lelkület.
Lehet, hogy erre, így, még sohasem gondoltál.
Pedig igaz.

1.
Sátán a hazugság atyja
Hazugsággal lépett be ebbe a világba: Csak
ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen
fájáról sem ehettek? Az első mondata hazugság
volt.
Minden hazugság, amit megtűrünk az életünk
ben, kimondottan sátáni, démoni eredetű. Félel
metesen veszélyes, mert kizár a mennyből: Egy
hazug sem örökölheti Isten országát. (Jel.
22:15.) Amikor hazudsz, a Sátán kezében vagy.
A hazugság minden fajtája, a füllentésből mon
dott hazugságon át a kisgyermeknek mondott és
be nem tartott ígéretig, a hazug magatartás és
életvitel arra való, hogy kizárjon a mennyből.
Hazudni ma a legtermészetesebb dolog. Az a
bolond, aki nem ezt teszi. A hazugság atyja már
mélységesen átjárta ezt a világot.
Hitre jutott emberek sokszor nem értik, miért
nem jutnak előbbre a hitéletükben. Miért nincs
békességük? Miért nincs békességük? Miért
nincsenek áldások? És sokszor nem veszik
észre, hogy a hazugság atyjának a markában
vergődnek. Aki egyszer belesik a hazugságba,
annak számára nincs kiút, mert ha itt hazudtam,
akkor ott is kell, egyik hazugságot csak egy má
sik hazugság tud betakarni. Nem vesszük észre,
hogy kegyeskedünk, bibliázunk, imádkozunk,
hívősködünk, még Szent Lelket is kérünk, de
közben a hazugság atyjának markában vagyunk.
Mennyi hazugság volt már ma az életedben?
Mindegy, hogy mit mondunk, mennyi drága ige
van bennünk, ha hazugságaink a Sátánhoz kö
töznek minket.
Addig, amíg hazugság van bennünk, az ő lelkü
lete is bennünk van és joga van az életünkre. Is
ten pedig nem tud előbbre vinni minket.

4.
Sátán, a nagy hitető
Amikor Sátán majd színre lép az Antikrisztus
személyében, olyan csodákat fog tenni, hogy
mindenki azt gondolja, ezek Isten csodái. Tüzet
is fog lehozni az égből, mintha a Szent Lélek
tüze volna, pedig csak utánzat.
Sátán most is tesz szörnyű dolgokat a spiritiz
mus, a babonák, a modern okkultizmus által, s
ezek a hazugságok emberek százezreit tartják
rabságban.
Az egész világ vergődik a nagy hitető karmai
ban.
5.
Sátán az atyafiak vádolója
A gyülekezetekben jelen van a rágalmazás és a
vádolás.
Ha Sátán nem fektetne ekkora erőt abba, hogy a
hívőket bemocskolja, vádolja és gyalázza, sok
kal több ember térhetett volna meg Jézushoz a
hiteles bizonyságtételekre.
Minden szó, amit testvéred ellen mondasz, az
atyafiak vádolójának indításából van.
Ha Sátán fel tudja használni a nyelvedet a vá
dolásra, akkor – és ezt soha ne felejtsd el! – a
vádolás téged fog tönkretenni.
Sok keresztyén vergődik az atyafiak vádolójá
nak kezében.

2.
Embergyilkos volt kezdettől fogva
A gyilkosság már Kain életében tetté vált.
Jézus azt mondja: Aki gyűlöli az ő atyjafiát,
mind embergyilkos az. (1. Jn. 3:15.)
Ha van, akire haragszol és nem bocsátottál meg,
akkor embergyilkos vagy. Isten örökkévaló Igéje
pedig még veled szemben is megáll. Nézzük
csak a haragot és ne menjünk a részletekbe, a
sértegetésbe, odamondogatásokba, mert maga a
lelkület itt is a döntő, a sátáni lelkület.
Ha valaki már megszabadult ettől, az boldog
ember!

6.
Sátán a nagy parázna
Sátán ismeri Isten jelszavát: szeretet.
Hogy azután ő mit tesz a szeretettel, az más kér
dés, hiszen átváltoztatta testi indulatokká, paráz
nasággá.
Elképesztően sok keresztyén vergődik a nagy
parázna hálójában!
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Vedd észre, hogy nagy ellenséged van!

nál vívni, hívd segítségül Jézus nevét!
Igen, Jézus nevében hatalom van és erő!
Nem varázsszer azonban ez, mint ahogy Jézus
vére sem az. Az a lelkület, amivel Jézus legyőzte
Sátán erejét, az kényszeríti ma is meghátrálásra
őt. Jézus lelkületére van szükséged ahhoz, hogy
ne légy prédája Sátánnak.
Vegyük sorra Jézus lelkületének vonásai közül
az alábbiakat:

Testvérek, ez a hat pont kapu, amelyeken ke
resztül a mi nagy ellenségünk betörhet az éle
tünkbe. Mindent meg is tesz annak érdekében,
hogy betörjön és tönkretegyen minket. Saját
erőnkkel nem tudjuk felvenni vele szemben a
harcot.
Jézus azonban legyőzte Sátánt a kereszten. A
nagy kérdés csak az, hogyan lesz Jézus győ
zelme a mi győzelmünk?
Előbb azonban nézzük meg, milyen következ
ménye is van annak, ha Sátán megtámadja éle
tünket?
Sátán a sötétség fejedelme, aki homályt és sötét
séget áraszt maga körül. Jézus az elfogatás éj
szakáján azt mondja: Ez a ti órátok, a sötétség
órája.
Sátán, amikor megtámad valakit, mintha fekete
leplet dobna rá, hogy az ember ne lássa a követ
kezményeit a történéseknek. Olyan ügyesen te
szi, hogy észre sem vesszük. Annyira nem, hogy
fel sem tűnik, nincs bűnünk és nincs már bűnbá
natunk. Nem érezzük Isten tiszta jelenlétét.
Amikor ez hiányozni kezd, akkor döbbentél
vagy döbbenhetnél rá: csapdába estem! Sátán
próbál megnyugtatni, nincs semmi baj, ettől még
jó keresztyén vagy, hiszen Bibliát olvasol és
imádkozol is, templomba jársz és bibliaórára,
közben pedig gyötörnek a kényszeres gondola
taid, önmagaddal való elégedetlenséged, érték
telenséged, mellőzöttséged, egészen odáig, hogy
minek is a hit, ha nem ad neked erőt és minek is
élsz így értelmetlenül.
Amikor sötét leplét ránk dobja, nincs olyan gon
dolat, amit ránk ne tudna kényszeríteni.
Ettől csak egy lépés, hogy meg is tegyük, amit
érzünk és gondolunk.
Krisztus világosságában soha nem tennénk meg
azokat.
Ezután áll be a megkötözöttség borzalmas álla
pota, amikor Sátán megszállva tart embereket.
Az idegosztályokon, a pszichiátriákon hívő em
berek is vannak.
Testvérek, nagyon kell vigyáznunk és figyel
nünk, mert egy-egy hátmögötti vádaskodásból,
rágalmazásból, méltatlan beszédből könnyen le
het idegösszeomlás, és sosem az roppan össze
igazán, akit vádolnak, hanem a vádoló.
Tudjuk azt, hogy Jézusnak hatalma van a poklok
poklából is kiszabadítani. Dicsőség Jézusnak
ezért! Ezt tudni azonban kevés. Fontos, hogy ez
a szabadulás a tiéd legyen!
Először is, ha már nagyon gyenge vagy, nem
tudsz imádkozni sem, nemhogy imaharcot tud

1.
Engedelmesség
Sátán az engedetlen, aki fellázadt Isten ellen.
Jézus engedelmes volt halálig, mégpedig a ke
reszthalálig.
Minden engedetlen lélek a Sátán martaléka.
Az, aki azt mondja Isten szavára: Igen Atyám!
És évek múlva is ezt tudja mondani, az valóban
engedelmes lélek.
Az Úr Jézus mérhetetlen engedelmessége cso
dálatos erő és fegyver Sátán ellen. A te enge
delmességed függvényében nyerheted el ezt az
erőt.
Hogyan? Annyira egyszerűen, mint ahogy Isten
Igéje mondja:
az asszonyok engedelmesek legyenek
férjeiknek
a gyermekek a szüleiknek
a szolgák az uraiknak
egymásnak legyünk engedelmesek az ÚR
félelmében.
Az a szív, amely mindig engedetlen és lázad, az
démoni szív.
Sátán, aki a mennyben nagy felfordulást okozott,
lázadó volt.
Jézus, a Fiú kedves volt az Atyának, mert sem
mire, mait az Atya kért, nem mondott nemet,
hanem mindenben engedelmes volt. Azt mondta,
az az ő eledele, hogy az őt elküldő Atya akaratát
tegye.
Martaléka vagy a Sátánnak, ha akaratodat rá
kényszeríted valakire.
Jézus nem vitatkozott Sátánnal, nem hadakozott
vele, egyszerűen csak engedelmes volt.
2. Alázat
Jézus azt mondja az övéinek, hogy tanulják meg
tőle az alázatot.
Jézus arról beszél, hogy semmit sem tesz önma
gától, csak ha látja cselekedni az Atyát. Mondja
is az övéinek, hogy kérhetne angyali seregeket,
akik segítik őt, de hogyan teljesedne be akkor az
Atya akarata?
Ha nagyon szeretnél valaki lenni, kiteszed ma
gad Sátán támadásának. Jézus, aki nem esett
ebbe a csapdába, tud nekünk segíteni abban,
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hogy az alázatra figyeljünk.
Aki lefekszik a földre, azt már nem lehet oda le
tiporni. Aki lemondott akaratáról, hatalmáról,
annak jelentéktelenségével Sátán már nem bír el.
Akinek semmilye sincs, azt már nem tudja Sátán
tönkretenni.
Ne feledjük el, Sátánnak csak ahhoz van joga,
akiben az ő lelkületét megtalálja.

mélységeinket, le kell mondanunk szégyenünk
takargatásáról.
Bármit megtartunk ugyanis magunkban a sátáni
lelkületből, nem tudjuk Jézus nevét segítségül
hívni, annak erejét használni. Jézus lelkülete
nélkül üres szó, ha kimondod Jézus vérének ol
talmát, nevének hatalmát. A sötétség fejedelme
csak nevetni fog rajtad és azt mondja majd: Jé
zus vérével akarod betakarni a szégyenedet, a
hazugságokat, a rágalmazásaidat, a hatalom
vágyadat? Hiszen ezek hozzám kötnek téged és
nem Hozzá?
Testvérek, kegyes szavaink nem ejtik meg Sá
tánt. Mindaddig uralkodik bennünk, amíg át nem
adjuk életünket egészen Jézusnak, a mi Meg
váltónknak.
Ki kell jelentenünk: Uram! Neked akarok enge
delmeskedni! Alázatos szívvel akarok élni és
mindig a Te világosságodban akarok járni.
Ez a hívő élet a győzelmes hívő élet.

3. A kereszt
Sátán ellen ez a legcsodálatosabb fegyver, ezért
akarta minden módon megakadályozni azt, hogy
Jézus a kereszten haljon meg. Amikor Péterrel
kimondatja, hogy ez nem történhet meg vele, Jé
zus azt válaszolja: Távozz tőlem Sátán, mert
bántásomra vagy azzal, hogy nem Isten dolgaira
gondolsz, csak az ember dolgaira.
A kereszt alatt állók is kísértik Jézust, szálljon le
a keresztről, akkor majd hisznek benne.
Dicsőség az Úrnak, aki nem szállt le a kereszt
ről!
Ez volt a végső győzelem a Sátán felett!
Saját életünk halálba adása a legbiztosabb útja
annak, hogy Sátán támadásait kivédjük.
Az a hívő, aki önként nem teszi ezt meg, élete
végéig céltáblája marad Sátánnak.
Jézus meghalt az átokfán, mert ellent tudott állni
a keresztig. Erre akar megtanítani bennünket is.
Felajánlja a segítségét. Amikor pedig igazán
halálba adod magad, ahogy Pál apostol is tette,
lehet, hogy jelentéktelen senki leszel e világban,
de mérhetetlen szabadságot nyersz a Sátán ha
talmával szemben. Addig pedig, amíg ő ott van
lelkületével az életedben, ezt a szabadságot nem
nyerheted meg.
Abban természetesen neked kell döntened, hogy
milyen keresztyén életet akarsz élni.
Jézus jól tudja, hogy ki is a Sátán, ezért mondja
azt, hogy ő a világnak fejedelme, de őbenne
nincs semmije. Ahányszor le tudsz mondani va
lamiről, ahányszor meg tudsz halni saját vágya
idnak, igazadnak, tapasztalni fogod a Sátántól
való szabadságot és Jézus örömét a szívedben,
ami sokszorosan kárpótol mindazért, amiről le
mondtál.

Jézusnak nem az a célja, hogy megtanítson ne
künk elméletben dolgokat, hanem az, hogy
Szent Lelke által bennünk lakjon és Jézus termé
szetét kiteljesítse az életünkben, hogy ugyanaz
az indulat és akarat legyen bennünk, mint Jézus
ban meghalni barátaiért.
Dicsőség az élő és cselekvő Atya Fiú Szent Lé
lek Istennek!
Szabó Iméréné Szabó Éva
ref. lelkész szolgálata

A drótkötélpálya
prédikációja
Egy asszony először utazott drótkötélpályán, és
azt kérdezte a vezetőtől:
- Vezető úr, mi történik, ha elszakad a drótkötél?
- Akkor a tartalék kötélen lógunk!
- És ha ez is elszakad?
-Akkor az automatikus fékberendezés megállítja
a kocsit.
- És ha ez sem működik, mi lesz akkor? –
folytatta tovább az asszony.
- Mi lesz akkor? – mondta a vezető elgon
dolkodva, és különös tekintettel ránézett a kér
dezőre, - ez, kedves asszonyom, egészen attól
függ, hogy ön hogyan élt: Istennel, vagy tőle tá
vol.

4.
Jézus a világ világossága
Jézus a világosság és az ember Jézus mindig vi
lágosságban járt. Nem takargatott semmit és
nem titkolt semmit.
A takargatás és a titkolózás démoni lelkületű. A
démonok nem szeretik a világosságot, hiszen a
sötétség fejedelmének szolgái.
Isten Igéje arra tanít, hogy ki kell jönnöd Isten
világosságára, ki kell hoznunk, fel kell tárnunk
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Győri Jenő

latot egykori gyülekezetével.
Győri Jenővel kapcsolatos kiragadott részletek
Zentai László presbiter által készített történelmi
feldolgozásból:
1951-ben a pengetős zenekar vezetőségében őr
váltás volt. Zatykó Lászlótól Győri Jenő vette át
a pengetősök vezetését. Itt megkezdődött az
utánpótlás nevelése is, hiszen Győri tv. nagy
ambícióval és sok tehetséggel vette kezébe ezt a
fontos és szép munkát.

1922-2004

Győri Jenő 1922. november 12-én született
Erzsébetfalván (későbbi neve Pesterzsébet), hívő
szülők gyermekeként. Nyolcan voltak testvérek.
Édesapja Győri Miklós az erzsébetfalvi baptista
gyülekezet első számú karvezetője és
harmonistája volt 1916-tól - kisebb megszakítá
sokkal - 1937-ig.

1952. augusztus 31. Gyülekezeti tanácskozás.
Cserepka János lp. tv. javaslatára megbízta az
elöljáróság Bányai Jenő tv-t teljes jogú karve
zetőnek, az énekkar vezetésére.
Külön felkérte Bányai Jenő tv-t, igyekezzen al
kalmas helyetteseket nevelni maga mellé. Így
Győri Jenő tv-rel dolgozzon együtt, mint he
lyettesével!
Cserepka tv. bejelentette, hogy a pesterzsébeti és
csepeli pengetős zenekar közös szolgálatával
„zenekari ünnepélyt” rendez Pesterzsébeten,
Győri Jenő vezetésével.

Vasesztergályos szakmát tanult, ebben a munka
körben is dolgozott.
Győri tv. a gyülekezetünkben nőtt fel, Bányai
Ferenc tv. lelkipásztorsága alatt 1939. május 14én merítkezett be, mint aktív gyülekezeti mun
kás.
1944. novemberben nősült, felesége Únyi Mar
git, őrszentmiklósi származású. Egy gyermeket
neveltek fel, Margitkát.
Az énekkar tagja lett 1937-ben, 1942-től pedig a
pengetős zenekar egyik erőssége. Jó hallású,
muzikális, adottságát a gyülekezeti szolgálatban
később jól kamatoztatta.

1953. február hó. Győri Jenő tv. egészségi
okokra hivatkozva lemond az énekkar helyettes
karvezetésről. / Fülével kezelik./
1957. március 3. Gyülekezeti tanácskozás! Bá
nyai Jenő karmester tv. 6 hónapi szabadságot
kért a gyülekezettől.
Győri Jenő tv. lett megbízva az énekkar vezeté
sével. Helyettes karvezető Horváth László.

A 18 főből álló pengetős zenekar vezetését
1951-ben átvette Zatykó Lászlótól. Néhány év
alatt a gyülekezet fiataljainak nevelésével je
lentősen növelte a létszámot. Fiatal helyetteseket
is nevelt a zenekar élére. Ünnepélyeken, és ál
talában havonként egy vasárnap délután szol
gáltak, színesítve ezzel a programot.
Sajnos az aktív szolgálatban egyre jobban gá
tolta először az egyik, majd a másik fülének
megbetegedése.

1957. március 30. Kalkó József lelkipásztor tv.
beiktatása Pesterzsébeten!
Az istentisztelet programos részét Zatykó László
diak. tv. rendezte és vezette. A gyülekezet min
den alakulata felsorakozott az üdvözlésekre. Az
énekkar Győri Jenő tv. vezetésével csodálatos
szépen énekelt. A pengetős zenekar hat számot
adott elő.

A gyülekezet 1957. áprilisban elöljárónak vá
lasztotta. Már korábban is, mint helyettes
karvezető szolgált az énekkarban, és 1957-től
1959. végéig, közel három éven át karvezetői
megbízást kapott a gyülekezettől. Vezetése alatt
az énekkar is szépen fejlődött.

1957. szeptember. Bányai Jenő karmester tv. le
vélben lemondott a pesterzsébeti gyülekezet
vállalt minden tisztségéről!
Győri Jenő helyettes karvezetőt teljes jogú kar
vezetővé választotta a gyülekezet az énekkar
élére!

Győri tv. az egyre romló hallása mellett is vál
lalta a csepeli és a budafoki gyülekezetben a
pengetős zenekar megszervezését, betanítását.
Fülének
gyógykezelése
miatt
1967-ben
hosszabb időt töltött az NSZK-ban. Végül 1968ban családjával együtt elhagyta hazánkat.
Sajnálattal vette tudomásul ezt a gyülekezet,
mert távozásával megszűnt a pengetős zenekar
működése.
Győri tv. Németországból is tartotta a kapcso

1957. október 27. A pesterzsébeti baptista gyü
lekezet 70 éves jubileuma!
A gyülekezet jubileumát a történelmi bizottság
rendezte Győri Jenő karvezető tv-rel.
1958. május 5. Anyáknapja (Gyermekünne
pély)!
A pengetős zenekar is szolgált Győri Jenő tv.
vezetésével.
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1958. szeptember 27-28. Pécsett az erzsébeti if
júság!
Az énekkart Győri Jenő vezette, a pengetős ze
nekart Győri tv. mellett Szilágyi György és
Szűcs Gábor helyettesek vezették szép sikerrel.

rataként a pesterzsébeti gyülekezet javára. (Egy
szakmunkás 4 havi bére. A szerk.)
1986. június 1. Itthon van Győri Jenő tv. az
NSZK-ból, üdvözölte a gyülekezetet.
1992. augusztus 23. Délelőtt a pesterzsébeti
gyülekezetben emlékezetes találkozó volt. Kb.
30 kül- és belföldi vendég (volt erzsébeti tv-ek)
ünnepelt velünk.
Hazajött Győri Jenő tv. Németországból, Fieszl
Ágnes és férje Torontóból, Szebeni Olivér lp.
Kádár András lp. ifj. Zentai László lp. tv-ek és
még sokan mások.

1959. december 6. Gyülekezeti tanácskozás.
Az énekkar vezetésével megbízott Győri Jenő tv.
lemondott megbízatásáról egészségi okokból.
Győri tv. az 1959-es évet végig viszi. Így az
énekkart a nagy ünnepekre méltó képen felké
szíti és vezeti. A pengetős zenekart továbbra is
vezetni fogja, fiatal helyettes testvérek bevoná
sával!

1993. szeptember 19. Győri Jenő tv. Németor
szágból levelet és 500 márkát küldött az építke
zésre.

1960. január 1. Énekkari est! Jelentős változás
az énekkarnál!
Külön is jelentőséget az ad a visszaemlékező
énekkari estnek, hogy Győri Jenő tv. itt vett bú
csút az énekkartól, melynek három éven át, fe
lelős karvezetője volt.

Köszönöm Neked,
Uram a magot

1960. október 9. Kiskőrösön szolgált az énekkar
és a pengetős zenekar. Győri Jenő tv. vezetésé
vel a pengetősök remekeltek!
1960. december 31. Ifjúsági - énekkari munka
értékelése.
A szép sikereknek több összetevője van! …
Győri Jenő tv. lankadatlan hűsége a pengetősök
vezetésében – nevelésében. Merem mondani,
ebben az évben érték el csúcsformájukat. Egy
szerűen csodálatos a mintegy 40 zenész tökéle
tes összhangja a vezetőséggel.

A miniatürizálásnak ezt a remekét, mely
nagy vegyiüzem mákszemnyiben. Szétvágom.
Nézem, mi van benne. Semmi. Ez a semmi a
magban, ez nő meg fává, ez terebélyesedik bo
korrá, virággá. Ebből a semmiből lesz búza, s
minden más gabona. Ebből tehát a mindennapi
kenyér is.

1968. február 25. Gyülekezeti tanácskozás.
Banka Ferenc, idős tv. volt az első javaslattevő.
Ahogy ő már sokszor kérte a gyülekezet veze
tőit, az énekkar vezetőit, most is kéri, hogy ze
nekar működjön a gyülekezetben, hiszen egy
nagy létszámú pengetős gárda van, és mégsem
működik. Banka tv. szerint vonószenekart is le
hetne szervezni, mert sokan tanulnak zeneisko
lában.
Laczkovszki tv. válasza: Győri Jenő súlyos be
teg volt, ez akadályozta a munkában. Ígéretet
kaptunk Győri tv-től, hogy újból megindítja a
pengetős zenekar munkáját.

Milyen parányi a mi látótávolságunk, Uram! S
milyen dőre, aki azt hiszi, amit nem lát, az nin
csen. Látszik a magban a hajnalka, vagy a por
csinrózsa?
Nem látszik. Mégis benne van. Ha nem lenne
benne, hogy nőne ki belőle?

Szomorú hírt kaptunk NSZK-ból. Győri Jenőné
Únyi Margit testvérnő hosszú, türelmesen viselt
szenvedés után az Úrban megpihent. Temetése
1985. április 26-án volt.

Tudom , Uram, a talajon is múlik. Ha nem mű
velik a földet, nem lesz dús a kalász, és a virág
elsatnyul, ha nem öntözik.
Te is ültettél belém egy magot, Uram.
Add, hogy szívem melegével óvjam, szeretettel
öntözzem, és ha gaz nő mellette, tövestől kitép
jem, hogy a hit virága soha el ne hervadjon, ha
nem új és új bimbókat hozzon.
Édes a hit, Uram, és édes a virágnak illata. Aki
magába szívja, annak elmúlnak fájdalmai. Hisz
gyógynövény e virágnak, minden bajra ír, egye
dül való életelixír.
Köszönöm Neked, hogy rám bíztad e csodálatos
virág gondozását, Uram!

1985. november 5. Győri Jenő tv. az NSZK-ból
20.000 forintot adományozott felesége végaka

(Kunitzer Szonja: Köszönöm c. könyvéből)

1968. október 6. Gyülekezeti tanácskozás.
Győri Jenő és családja külföldre távozott és nem
jöttek vissza.
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gondoltam-e még arra, hogy megtérjek, és elfo
gadjam Jézus Krisztust személyes Megváltóm
nak. Akkor még érthetetlen volt számomra a
megtérés szó, de azt éreztem, hogy testileg-lel
kileg egyaránt belefáradtam az eddigi életembe,
kudarcaimba. Ezt el is mondtam a házaspárnak.
A házaspár férfi tagja volt az, aki arról beszélt
nekem, hogy Isten engem is szeret, hiszen egy
szülött Fiát értem is feláldozta a golgotai ke
reszten, amikor Jézus Krisztus halálával elhor
dozta a világ bűnét. Nekem is megbocsátja a bű
neimet, ha kinyitom az ajtót előtte, és engedem,
hogy a szívembe költözzön, és Ő vezessen en
gem. Egyedül Jézus Krisztus képes megajándé
kozni egy új élettel, csak kérnem kell, és aján
dékba megkapom. Kinyitotta a Bibliát, és felol
vasta a Máté 11:28-30. igeszakaszt, amely most
s a fülemben cseng: „Jöjjetek énhozzám mind
nyájam, akik megfáradtatok, és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (…)
Mert az én igám boldogító, és az én terhem
könnyű.” Majd folytatta a János 6:37-tel: „Akit
nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki
énhozzám jön, azt én nem küldöm el.”

„Isten meghallgatta
imádságomat…”
Életem során már több ízben is hallottam az
evangélium üzenetéről, időnként el is jártam
gyülekezeti alkalmakra (börtönön belül), de ko
molyan soha nem próbáltam elgondolkodni a ta
nításon. Igaz, nem volt olyan személy, aki segí
tett volna megérteni és felfogni, hogy Isten üzen
nekem is a Szentíráson keresztül és minden
olyan ember által, aki hirdeti Isten evangéliumát.
De tény az is, hogy én sem kerestem az olyan
emberek társaságát, akik megértethették volna
velem, mit is akar tudatni velem Isten. Cigány
családból származom, és – mint minden cigány
– tudom, hogy van egy teremtő Isten, akihez
minden bajba jutott ember segítségért imádko
zik. Azt azonban nem tudtam, hogy létezik egy
másik nagy hatalom is, Sátán, és én hozzá tarto
zom, az ő rabja vagyok. Sajnos sokáig azt hit
tem, elég erős vagyok az életem megváltoztatá
sára és jobbá tételére, de csak kudarcok értek.
Börtönből szabadulva bekerültem egy másikba,
az alkohol rabságába, és onnan egyenesen egy
másik fegyházba vezetett az út. Nem tudtam,
hogy ez egy ördögi kör, amelyből csak Jézus
Krisztus szabadíthat ki. Voltak emberek, akik
segítő kezet nyújtottak, elmondták, hogyan tu
dom legyőzni a Sátánt, de elutasítottam őket. Ma
már bánom, és tudom: sok felesleges szenvedést
elkerülhettem volna családommal együtt, ha ak
kor elfogadom Isten hívó szavát, és engedem,
hogy Jézus Krisztus irányítsa az életemet. Én
azonban nem hallgattam Őrá, és visszakerültem
a börtönbe.

Akkor valami megmozdult bennem. éreztem, ez
az üzenet személyesen nekem szól. Mivel a há
zaspár előtt keménynek akartam látszani, vissza
fojtottam a könnyeimet, de percekig nem tudtam
megszólalni, egyre csak azon gondolkoztam,
hogyan lehet Istenben ennyi szeretet, hogy egy
szülött Fiát értem, bűnösért is feláldozta. Akkor
jöttem rá, hogy egyedül én soha nem tudnék
megváltozni. Nekem Jézusra kell rábíznom ma
gamat, hiszen Ő szeret engem, és át akarja for
málni az életemet, csak engednem kell, hogy
irányítson. Még aznap döntöttem az Úr Jézus
mellett! Vallást tettem Róla, elfogadtam szemé
lyes Megváltómnak, megvallottam Neki bűnei
met, és imádságban kértem, hogy Szentlelke ál
tal költözzön a szívembe, és ezentúl Ő diktáljon.
Isten meghallgatta imádságomat, és fiává foga
dott. Ezenkívül már az első napon megajándé
kozott a házaspár személyében két olyan barát
tal, testvérrel, akiktől a tanítás mellett azóta is
annyi szeretetet, megértést, megbecsülést, gon
doskodást kapok, mint még soha senkitől.
Ennek már több mint öt éve. Azóta átélem a
mindennapjaimban, hogy Isten mellettem van.
Célja lett az életemnek! Az a sok gyűlölet, amit
korábban éreztem az embertársaimmal szemben,
már elmúlt bennem, helyét szeretet foglalta el. A
feszültségem helyét nyugalom, az akaratossá
gom helyét alázat. Az én mennyei Atyám elvette
tőlem az ellenségeimet, és helyettük barátokkal

1996 áprilisában megtudtam, hogy működik a
debreceni börtönben egy házaspár által vezetett
gyülekezet, ahol mindenkit szeretettel látnak, és
hirdetik az evangéliumot. Korábbról már ismer
tem ezt a házaspárt, és tudtam, hogy szeretettel
jes, kedves emberek. Lelkileg teljesen össze
voltam törve, és kilátástalannak láttam a sorso
mat. Életvitelem mélységesen fásulttá, megkese
redetté tett, és az öngyilkosság gondolata egyre
mélyebben gyökerezett bennem. Azzal a gon
dolattal mentem el hozzájuk, hogy nincs semmi
veszteni valóm. Az első találkozáson csak én és
a házaspár voltunk jelen (ma már tudom, hogy
Jézus is ott volt). Megkérdezték tőlem, nem
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ajándékozott meg. Ma is vannak az életemben
problémák, de hála az Úrnak, tudom őket ke
zelni, mert megértettem: mindig és mindenben
Isten akaratának kell érvényesülnie! Megtérésem
óta naponta tanulmányozom a Szentírást, és
amikor csak tehetem, hirdetem az evangéliumot
a sorstársaimnak, hogy még többen megismer
hessék Jézus szeretetét, és megérthessék, nem ez
az igazi rabság, amiben itt a börtönben van ré
szünk. Itt csak a testünket tarthatják fogva. Az
igazi rabságot Sátán hatalma jelenti, mert a tes
tünket és a szellemünket is fogságban tartja, eb
ből pedig csak Jézus Krisztus által szabadulha
tunk. Minden éjjel imádkozom, és mennyei
Atyám elé viszem a nehezeimet, mert tudom, Ő
meghallgat engem. Szeretete határtalan, hiszen
egyszülött Fiát értem is áldozatul adta, hogy ke
gyelme által megismerhessem azt a keskeny
utat, amely az örök életre visz, és örökölhessem
a mennyek országát. Hálát adok Uramnak azért
is, hogy ilyen barátokat, testvéreket adott ne
kem, és köszönöm azokat az újfajta érzéseket és
megtapasztalásokat, amelyeket Általa megis
merhettem. Köszönöm, hogy segíti utamat, fi
gyel rám, szeret engem, és vigyáz a családomra
is. Köszönöm, hogy nem hagyott elveszni a sö
tétségben, és köszönöm az irántam való kegyes
ségét és irgalmasságát.

Két zsebkendő
"A kis óvodás minden reggel két zsebkendőt vitt
magával. Az óvónő megkérdezte, hogy miért te
szi:
- Az egyiket azért viszem, mert abba fújom ki
az orromat. A másikat pedig azért, hogy fel
szárítsam vele a síró társaim könnyét.
- Van nálad két zsebkendő?"
Csak vetőmagokat
Egy fiatalember egyszer igen érdekes álmot lá
tott. Eddig sohasem ismert országban járt álmá
ban. Az ország fővárosa arról volt híres, hogy ott
a világ minden jó dolgát meg lehetett vásárolni.
Az ifjú bement a csodaboltba, s kíváncsian
szemügyre vette a rendkívüli üzletet. A pult mö
gött egy angyal szolgálta ki a vásárlókat. Őt is
megszólította:
- Uram, mit szeretne vásárolni?
Az ifjú kérdéssel felelt:
- Mi mindent lehet itt venni?
- Minden jót, amit csak akar! - hangzott a
meglepő válasz.
- No, én sok mindent szeretnék megszerezni mondta a fiatalember. Először is a világon
legyen vége minden háborúnak, aztán ne
éhezzen senki egyik országban sem, legyen
szép lakása minden családnak, minden
közösségben a szeretet uralkodjék… stb. sorolta szinte vég nélkül az ifjú, míg az
angyal félbe nem szakította:
- Bocsásson meg, kedves fiatalember, talán
félreértette vagy rosszul olvasta el a boltunk
feliratát… Mi gyümölcsöket nem árusítunk,
csak vetőmagokat és palántákat

Rostás Kálmán (ETHOS)
Mi a különbség?
Egy hitre jutott leánytól kérdezték meg egyszer:
- Felismerted, hogy bűnös voltál?
- Igen.
- Most is bűnös vagy?
- Igen.
- Hát akkor, mi a különbség régi és mostani
életed között?
- A leány elgondolkozott, aztán felderült az
arca:
- Azelőtt rohantam a bűn után, most meg
rohanok a bűn elől.

Állandó alkalmaink
Csütörtök:
Vasárnap:

Imaházcím:

Szegények, gazdagok
"Ha vasárnaponként szétnézek a szószékről, mondta egyszer egy igehirdető - és látom a
hívek drága öltözetét, önkéntelenül felmerül
előttem a kérdés: Hol vannak ma a szegények?
Ha pedig ugyanazon a napon az igehirdetés után
megtekintem a perselypénzt, akkor azt kérdezem
magamtól: Hol vannak ma a gazdagok?"

18,30
Bibliaóra
9,00
Imaóra
10,00 Istentisztelet
17,00 Istentisztelet
Pesterzsébet, Ady E.u.58.
Ady E. u.-János u. sarok
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