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A kettőspont: minden, amit mondunk, csak az Isten Szava után 

 

 

                 A testet öltés ünnepe 

 
A karácsony a húsvét mellett a 

legnagyobb ünnepünk. Amíg a 

húsvét megfogalmazza számunkra 

az üdvösség reménységét Jézus 

Krisztus feltámadása által, addig a 

karácsony arról beszél, hogy mit 

tartunk mi keresztyének a végső 

valóságnak, a végső igazságnak. 

Nem egy elvont fogalmat, nem 

egy filozófiai alapállást, nem a 

sorsot, a karmát, a szerencsét vagy 

valami más „vallásos” és 

„babonás” dolgot, hanem egy 

embert, Jézus Krisztust. Az ő 

személyében Isten lépett be a mi 

véges, emberi világunkba, és első kézből ismerte meg az esendőséget, a 

szenvedést és a halált. Hogy majd húsvétkor legyőzze mindezeket – értünk és 

nekünk. 

 

Isten emberré lett és meghalt azért, hogy mi megistenülhessünk – ahogy az 

óegyházi teológusok, például Irenaeus vagy Athanasius mondták. Pál apostol a 

Rómaiakhoz írt levél elején elkeserítő képet fest az emberi nemről, amely Isten 

teremtményeként a bűneset után elfelejtette Istent. Ahelyett, hogy őt szerette 

volna és mint alkotójának, megadta volna neki a méltó tiszteletet, inkább 

elkezdte önmagát és más teremtményeket imádni. Ennek az eredménye lett 

minden bálványimádás és a szexuális eltévelyedés, a két barrikád, amely 

folyamatosan elválaszt bennünket Istentől. Isten megismerésének képessége 
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odaveszett a bűnesetben. A testet öltés azonban ezt a megrögzött tudatlanságot 

is meggyógyította bennünk: Aki Jézus Krisztusban van, új teremtés az. Aki látta 

Jézus Krisztust, az látta az Atyát. És itt nem testi szemeinkkel való látásról van 

szó, mert azt mondta maga Jézus is Tamásnak, hogy „boldogok, akik nem 

látnak, és mégis hisznek”. Karácsonykor mindig lehetőséget kapunk arra, hogy 

újra és újra rácsodálkozzunk az Isten szeretetére, amellyel megnyitotta magát 

az értelmünk előtt, és bezárta a halál száját, amely egyébként minden 

pillanatban elnyelni akar bennünket. Ezt ebben a szörnyű évben, 2020-ban 

különösen valóságosnak élhettük meg. 

 

Kierkegaard, a dán filozófus szerint a testet öltés a teljes paradoxon, az 

önellentmondás ünnepe. Hiszen az örökkévaló, véghetetlen Isten történetivé, 

pillanatnyivá és múlandóvá vált a Fiúban. És ez a paradoxon csak a kételkedő 

értelemnek ellentmondó hit számára nyílik meg, válik megragadhatóvá: „Íme, 

a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” - ami azt 

jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1,23)  

 

Boldog, békés karácsonyt mindenkinek, aki hisz a Fiúban! 

        

 Pecsuk Ottó 

 

 

Különös Advent 
 

Az idei évben különös 

hangsúlya van az Advent 

ünneplésének. Ebben az 

évben egészen más 

körülmények között 

ünnepeltük a Húsvétot és a 

Pünkösdöt is. Elmaradt 

annak sok fontos külső és 

ennek nyomán belső 

tartozéka is. Nem olyan volt, mint régen. Ahogyan ez az egész évben szinte 

minden teljesen más, mint ahogy előtte volt. 

 

A sok nehézség, fájdalom, veszteség, beszűkülés és változás mellett hadd 

emeljem ki két jellegzetességét ennek az időszaknak! 
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Először is hozzá kellett szoknunk ahhoz, amit ugyan a régi bölcs mondásból 

tudtunk, talán mégsem vettünk egészen komolyan: „ember tervez, Isten végez”. 

Hozzá kellett szoknunk, hogy tényleg nem tudunk tervezni, egyáltalán nem 

tudjuk, mit hoz a holnap. Hívő emberként valóban valóságos megéléssé lett: 

Isten kezében van a sorsunk. Nem mintha eddig másképp lett volna, de ezt most 

ez a nehéz idő belénk véste. 

Másodszor azzal is szembesültünk, hogy betegség és vele együtt a halál is 

bármikor ránk törhet. Az agyunkkal ezt is tudtuk, csak nem számoltunk vele. 

Összefoglalva, egészen komolyan tudjuk mondani az Ige szavait, már nem 

hamis alázatoskodással, hanem valóságosan átélve: „ha az Úr akarja és élünk”. 

 

Hosszan értekezhetnénk arról, hogy ez az állapot mit hozott a világba, mire 

tanítja az emberiséget, tanította-e valamire. Ám most nem ezzel a szándékkal 

írok. 

 

Miben változtatja meg az idei Advent ünneplésünket ez a két mély 

megtapasztalás? 

 

Advent az Eljövendőre irányítja a figyelmünket. Aki egy személy, nem 

pedig egy tragédia vagy valamilyen természeti jelenség. A jövő nem arctalan. 

Mi Jézust várjuk, az Eljövendőt. 

Nem tudjuk, mit hoz a holnap - de azt tudjuk, hogy ma vagy holnap vagy 

később, de Jézus visszajön. Ez a legbiztosabb pont. Életünk minden 

pillanatának pontjából ebbe a pontba kell meghúzzuk azt az egyenest, ami a 

jövőnk útját jelenti. Advent arra hív, hogy vegyük komolyan ezt és számoljunk 

vele. 

 

Úgy van ez, mint, amikor a diák várja a szünidőt, vagy gyermek a karácsony 

estét: most már mindegy mi történik, legyünk gyorsan túl rajta, mert már alig 

várjuk, hogy jöjjön a szünidő, már arra tervezünk; hogy jöjjön az a 

gyertyafényes különleges karácsony este, már csak addig kell kibírjuk. 

Természetesen nem mindegy, mi történik itt a földön és a mi életünkben Jézus 

visszajöveteléig. De mégiscsak erőt ad az, amit várunk, ami biztosan eljön, 

ahhoz, hogy kibírjuk azt, ami van, hogy megbirkózzunk az előttünk lévő 

bizonytalan jövővel, mert van egy biztos pontunk. 

 

Advent az élet ünnepe! Annak a nagybetűsnek. Annak, ami odaát vár ránk, 

aminek a fénye átjárja a hívő ember életét és a halálát is. Minden halál az itt 

maradók felől tragédia, veszteség. Természetes az is, hogy ettől néha félünk – 
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de a jó után még jobb jön azok számára, akik Jézus tanítványai és követői 

voltak a földi életben. 

 Ha szeretünk élni és jó az élet, tudnunk kell, hogy, ami utána jön, az még jobb 

lesz, és még jobban fogjuk szeretni. Advent erre is irányítja a figyelmünket. 

 

Jézus első eljövetele, a karácsony ünneplése is az Életre irányítja a 

figyelmünket. „Ne féljetek!” Megszületett, Aki legyőzte a bűnt, legyőzte a 

halált! 

 

Most tehát, amikor olyan kiszámíthatatlan a holnap és olyan ijesztően közel jött 

a halál lehetősége, Advent reményt ad, vigasztalást, biztos pontot, kapaszkodót: 

VAN JÖVŐNK, nem is akármilyen! 

 

Talán ezen az ünnepen a díszletekből kevesebb jut, az ünneplést segítő lelki-

vallásos formákból kevesebbet kapunk idén: de az ünnep tartalma elvehetetlen, 

így is megélhető. 

Nekünk, akik ezt a belső tartalmát jól ismerjük, talán könnyebb ilyen 

körülmények között ünnepelni... De mi marad az ünnepből azoknak, akik ezt a 

belső tartalmat nem ismerik, vagy ismerik, de nem vált hitté az ismeret, nem 

járta át őket? Nekik mi marad, ha a járvány elveszi tőlük a díszleteket? Nekik 

mi maradunk! Mi lehetünk, akik elzengjük az Evangéliumot (a jóhírt!) nekik, 

mint az angyalok az első Karácsonyon. Nekik mi lehetünk azok, akik az Advent 

reményt adó, de egyben végítéletről szóló hírét átadva, segíthetünk Istenre 

találni, végre az ünnep igazi, eredeti tartalmára irányítani a figyelmüket. 

 

Körülményeinkben szomorú és nehéz ünnep köszönt ránk 2020-ban. Nem 

gondoltuk volna ezt január elsején.  

Az előttünk járók tudnának mesélni rettenetesen szomorú és nehéz 

karácsonyokról - 1918-ból a spanyolnátha idején, vagy 1944-ben az ostrom 

idején... Sok nehéz idő volt Jézus születése óta. 

 

Mégis van ebben az Adventben lehetőség! Az ünneplés ott legbelül 

elvehetetlen.  

 

Adjon a Mindenható számunkra igaz ünneplést mégis, mindezek ellenére is!  

 

Sóskuti Zoltán lp. 
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Betlehemi Karácsony 
 

Ha ma Betlehembe látogatsz, mert látni szeretnéd a helyet, azt a helyet, ahol az 

Ige testté lett, azt a helyet, ahol Mária életet adott a világ Megváltójának, majd 

bepólyálta és jászolba fektette, ha látni szeretnéd ma ezt a helyet, bizony nem 

valószínű, hogy ugyanabban a meghitt hangulatban lesz részed, mint amiben a 

Betlehem környékén tanyázó pásztoroknak 2000 éve volt része. Az Úr 

angyalának megjelenése, és Isten dicsőségének ragyogása helyett ugyanis 

fegyveres katonák léptei, állandó feszültség, és a terrortámadástól való félelem, 

a zsidó-muszlim konfliktus mindent átható jelenléte tölti meg a városka utcáit. 

És ha mindez nem lenne elég, Jézus születésének feltételezett helyén, a Születés 

templomában - ahol a világmindenség legnagyobb csodája történt, az Isten 

emberré lett - a béke helyett egy újabb konfliktust találsz: nyugat és kelet 

konfliktusát: a római és az ortodox katolikusság konfliktusát.  

 

Betlehemben ugyanis szorosan egymás mellett két születéstemplom is felépült: 

egy római katolikus, és egy görög katolikus. Mindkettő szent hely, mindkettő 

Jézus születésének emlékét hivatott őrizni, mindkettő Istenhez akar közelebb 

vinni. Ugyanahhoz az Istenhez, de kétféle módon… Mert míg a római katolikus 

templomba szabadon besétálhatsz, ott elcsendesülhetsz, énekelhetsz, 

imádkozhatsz, vagy csak a kívülállók rácsodálkozásával hallgathatod, 

tapinthatod a hely szentségét, a keresztyén zarándokok meghatottságát, addig 

az ortodox templomba való belépéshez az embernek apróra kell összehúznia 

magát, meg kell hajtania fejét, vállát és egész törzsét, hogy - a régen az áldozati 

állatok számára fenntartott kapun/ajtón keresztül - beléphessen a szent térbe. 

Ami pedig az ajtón túl fogadja az embert, az talán még több feszültséget szül 

benne, mint a kinti, politikai konfliktusokkal teli világ… 

 

A templomban elé táruló látvány ugyanis sokkoló… Na nem azért, mert az 

egész templom színes füstölőkkel, ízléses és kevésbé ízléses boákkal, meg 

csupa aranyozott oltárral van tele pakolva. Hanem sokkal inkább azért, mert a 

templom zsúfolásig van emberekkel, akik kígyózó sorban - egymást lökve, 

nyomva, tülekedve - várják, hogy 2-4 óra várakozás után néhány másodpercre 

lesétálhassanak abba a kicsiny kápolnába, melyben kijelölték Jézus 

születésének helyét - egy apró lyukat, mely köré egy aranyozott Dávid-csillag 

díszítést építettek a földre -, és egy jászlat, amelybe állítólag a bepólyált 

gyermeket helyezték. 2-4 óra várakozás azért, hogy láthass egy olyan helyet, 

melyet a keleti egyház jelölt ki Jézus születésének helyéül. 2-4 óra várakozás, 

tülekedés, levegőtlenség, zaj, és fenyítő pillantások biztonsági őröktől azért, 



 

6 

hogy még az utolsó pillanatban a kápolna ajtajában is befurakodjon eléd egy 10 

fős csoport, hogy a maradék várakozásodat, a maradék kedvedet is elvegyék 

attól, hogy lesétálj azokon a lépcsőkön, melyek alatt ott vár rád a Megváltó 

jászla!  

 

De már végig álltad a sort - ötvened magaddal -, és bár kedved lenne, mégsem 

fordulsz vissza, mert a körülötted álló barátaid, társaid nem engedik, karon 

fognak, és levisznek a születés kápolnájába. Ott állsz a csoda helyén, legalábbis 

azon a helyen, ahol az egész keresztyénség Isten testet öltésének csodáját 

számon tartja és ünnepli. Ott állsz a csoda helyén, és bámulsz egy kicsiny fekete 

lyukat, ahol a Megváltó világra jött. Ott állasz a csoda helyén, keresed-kutatod 

magadban az Érzést, azt a nagybetűs érzést, amiért ide jöttél. Hogy igen, itt majd 

másképp, jobban, szentebbül találkozhatsz az Istennel, mint máshol… Keresed 

magadban az érzést, mert tudod, hogy ez az a Pillanat, és ez többé nem jön 

vissza, többé nem fogsz először találkozni az Istennel a születés kápolnájában, 

nincs még egy esélyed!  

 

És miközben ilyen feszülten és görcsösen próbálod megélni a pillanatot, nem 

tudsz másra koncentrálni, csak arra az ismeretlen nőre melletted, akinek 

patakokban folyik a könnye. Pedig már nem szokatlan az ilyen látvány, előző 

este a Siratófalnál több száz ilyen zokogó nő vett körül. De ez a nő most mégis 

jobban megfog, mert tudod, Ő ott és akkor tényleg a Megváltóval találkozik 

úgy, ahogy előtte még sosem, úgy, ahogyan te is találkozni akartál ma vele… 

Patakokban folyó könnyekkel, a Szent Helyet simogatva. Nézed a nőt, nézed az 

arcán végigfolyó boldogságot…  

 

És egyszer csak villámcsapásként hasít bele a lelkedbe a biztonsági őr tört 

angolsága: Please, Madam! End. Next One. És már rángatja, rúgja is tovább a 

síró asszonyt, aki megpróbál még egyszer a szentséghez érni, de már esélye 

sincs, mert kilökték a kápolnából. Hátrébb lépsz, és várod, hogy neked is 

szóljanak Please, Madam. End. Next one. Várod, hogy téged is kilökdössenek. 

A helyről, ahol találkozni akartál a Szenttel, ahol remélted, hogy ha csak egy 

pillanatra is, de neked is felsejlik - lelki szemeid előtt - a bepólyált Gyermek, a 

világ Megváltója, az életed Megváltója… De nem látod Őt. Csak a tülekedő 

embereket látod, akik egymáson átlépve, egymást taposva akarnak az Istennel 

találkozni a Születés templomában. Az Istennel, akivel 2000 éve helytől és 

időtől függetlenül találkozhatsz, mert Ő Lélek, aki nem csak Izraelben, hanem 

az egész világon jelen van. Az Istennel, aki mégis Betlehemben öltött testet, 

valahol azon a környéken, ahol most te is jársz… Talán éppen ott, ahol állsz…  
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Abban a pici kápolnában, 

melynek egészen a hátsó faláig 

sodort téged a saját csoportod. A 

csoport, mely nem engedte, hogy 

téged is kiküldjenek. A csoport, 

mely mozdulni sem enged, mert 

egy jól ismert hang - melyre a 

teológusok már-már Pavlovi-

reflexszel felelnek - hiszen olyan 

sokszor vezényelt már nekik - 

szóval ez a hang, csendesen és 

békét árasztva éneklésre hív 

minket: “Itt állok jászolod felett, 

Ó, Jézusom, Szerelmem”... A következő sort pedig már 60 ember folytatja: 

“Eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem…” Ahol ketten vagy hárman 

az Ő nevében, ott az Úr is jelen van…  

 

Látszólag semmi sem változik a kápolnában, nem lesz kisebb a tülekedés, nem 

lesz kevesebb az ember, nem lesz kevésbé szigorú a biztonsági őr tekintete, sőt! 

És mégis minden megváltozik: mert ketten-hárman-hatvanan az Istenhez 

szólnak, az Istent hívják… Úgy, ahogy máskor is hívni szokták, a maguk 

szerény módján… Nem tökéletesen, nem előre begyakoroltan, hanem spontán, 

az utolsó esélybe kapaszkodva, a jelenlétére szomjazva - úgy vágyakozva, 

ahogy a választott nép vágyakozik a Megváltóra…  

 

És az Isten megérkezik. Újra 

testet ölt, az egyház testét, a 

hívők közösségének testét, 
melyet 2000 éve pünkösdkor 

felvett, és azóta sem hagyott 

el… Az Ige testté lesz, és sátrat 

ver közöttünk, és mi látjuk Őt, 

az Ő dicsőségét, találkozunk 

vele! Mert közöttünk jár, mert 

megérint bennünket és 

gyógyulást ad nekünk, mert 

magához von, és eláraszt a 

szeretetével.  

A születés kápolnája 

Kisturi Eszter teológus gyakornokunk 
Jeruzsálemben 
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Nem azért mert Betlehemben vagyunk, hanem azért mert ketten-hárman-

negyvenen-hatvanan az Ő nevében vagyunk…  

 

Újra karácsony lesz, ahol fiatalok és öregek, zsidók és nem zsidók, feldúltak és 

már békességre találók, mind megállnak Krisztus jászla felett, és a pásztorokkal 

és bölcsekkel együtt mi is mindent felajánlunk Krisztusnak, amit az Ő kezéből 

nyertünk: vedd elmém, lelkem és szívem, had adjam néked mindenem, hogy 

kedves légyek néked…  

 

És tesszük mindezt azért, mert helytől és időtől függetlenül, a testvérek 

közösségében, Krisztus Egyházában ketten-hárman-hatvanan-tizenheten 

Betlehemben, Budapesten vagy a világ bármely pontján összegyűlve mi is 

valljuk: Nem éltem még e föld színén, Te értem megszülettél... 

 

 

Kisturi Eszter 

 

 

  Ha az Úr velem…                                                  

 

 

„Élj bennem lelkeddel mindenkor, 

  hogy én is élhessek Benned mindenestől „        

 

 

 

 

Ha az Úr velem, Vele mindent elviselek, így van reménységem és bizodalmam 

továbbra is; Őreá nézve, Őbenne bízva. 

 

Minden bizonnyal azt, hogy még jelen vagyok a Földön, az Ő végtelen 

kegyelmének köszönhetem, s köszönhetjük. Aggódva, de mégis reménységgel 

várom ennek a járványnak a végét, mert nehéz megélni a családunkkal, a 

gyülekezetünkkel való távolságtartást, az ünnepek megünneplésének hiányát, a 

gyülekezeti alkalmak hiányát.  

 

Azt is nehéz elfogadnom, hogy abba a korosztályba tartozom, aki a 

veszélyeztetettebb korosztály a Covid vírussal szemben. „ Az egymás terhét 

hordozzátok”- mint missziói ajánlás alkalmazását a távolságtartás miatt 
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nehezen lehet megvalósítani, így főként marad a telefonon, vagy interneten 

keresztül a kapcsolattartás azokkal a testvérekkel, akik már koruknál és 

betegségüknél fogva már a járványt megelőzően is ritkán, vagy nem tudtak 

gyülekezetbe járni. 

 

Az Úr kegyelme és hatalma végtelen, hiszem, hogy ezt a karanténos időszakot 

is a javunkra fogja majd fordítani. Egyelőre marad a kapcsolattartás formája 

telefonon és a média lehetséges eszközein keresztül.  Azért jó volt, hogy az Úr, 

ha rövid ideig is tartott ez az állapot, adott lehetőséget a nyár végén templomban 

tartott Istentiszteletekre, és egyszer, közösségben is vehettünk Úrvacsorát.   

 

Megünnepelhettük Templomunk felszentelésének 20. jubileumát. 

 

Volt Szerdai Biblia óra, ami mindig meghitt alkalom. 

 

Isten kegyelme folytán azt is megadta számunkra, hogy házassági évfordulónk 

50. alkalmát, Istentisztelet keretében, gyülekezetünk körében, lelkészi áldás 

kíséretében, ünnepelhettük meg. 

 

S milyen jó, hogy volt lehetőség egy nagytakarításra, kertrendezésre, hogy aztán 

templomunk kívül - belül rendben és ékesen várja, hogy újra megtelhessen 

boldog, hálás hívekkel. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, úgy tűnik karácsonyunk 

is szomorú lesz, mint ahogy ebben az évben nem tudtunk ünnepi alkalmakat 

gyülekezeti közösségben megélni. 

 

Az Úr kegyelme és szeretete őrizze meg gyülekezetünket, szeretteinket továbbra 

is. Végezetül áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, Füle Lajos Örök 

karácsony c. versrészletével: 

 

    „Sodor a szent öröm magával, 

    esztendők áldás-árja hajt, 

mint holt kavics, a tiszta árban, 

    alámerül a bűn, a baj. 

    Testvér-köröm, népes családom                                     

    lebeg a lágy hullámokon… 

    Köszöntelek, örök karácsony, 

    mindennapos karácsonyom. ” 

 

 

Kovácsné Kornélia 
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Abrakadabra1 
 

Vasárnap délután kismenyemmel beszélgetve, a híreket hallva, kicsúszott a 

számon, hogy jó lenne átesni a covidon. A hónapok óta ránk mászó sötét 

félelemnél mennyivel jobb lenne a biztos védettség árnyékában üldögélni. A 

biztos rossz is jobb az állandó bizonytalanságnál. Egyébként is megküzdök én 

ezzel is. Meredezett bennem a „csakazért” is virtus. 

Egy héttel később, édes párom magas láza világosan jelezte, hogy elkapta a 

vírust. Hétfőn reggel teszt is igazolta a gyanút.  

Nászasszonyom hívott telefonom, mesélte, hogy mennyire meglepték lányát 

óvatlan szavaim. Én sem gondoltam akkor végig, csak kitört belőlem. Ekkor ért 

haza Sanyi a pozitív eredménnyel. 

Megtettük, amit lehetett. Külön szobába költöztünk, hordjuk a maszkot, 

próbálok sokszor szellőztetni, vitamint kínálok. Csiszatolok, mosok, súrolom a 

kezem. Bevásárló listát írok a gyerekeknek, akiket már csak az udvaron látom 

pillanatokra. 

Visszasírom magamban a régi bizonytalanságot. A gyerekekkel együtt töltött 

idő örömét. Amikor az ölelés hiányát feledtette a találkozás öröme. 

Nehéz a tehetetlenség, hogy nem tudsz segíteni, hogy a párom már második hete 

ül egy láz hullámvasúton. Nincs étvágya, és az ízek is elvesztek. Jó lenne tudni, 

hogy már kifele jön a betegségből, de ennek semmi jele. 

Óh, Uram, vigyázz rá! Ne terheld erején felül! 

Éjszaka van, mindenki alszik, csak a macskáim vesznek körbe, várva a 

simogatásra. Köhögésre ébredtem, alattomos mélyről felszakadó köhögésre. 

Velem együtt ébredt a kérdés is, elkaptam én is? 

Álmomban az újságnak készülő cikken gondolkodtam. Felsejlett bennem Jakab 

leveléből, hogy milyen nehéz is megfékezni a nyelvet. Lám egy óvatlan mondat 

is külön életet él.  

Aztán arra gondoltam, hogy bárcsak az imádságaim lennének mindig ilyen 

szívből feltörőek. Nehezen találom sokszor a szavakat. Tudom, hogy Atyám 

tudja szavak nélkül is, de milyen jó lenne szépen fogalmazni. 

                                           
1 Az abrakadabra (abracadabra) egy misztikus formula, talán az egyik 

legősibb, írásban is megjelent varázsige…. Ma csak bűvészek használják 

viccesen, mikor a cilinderből elővarázsolják a nyulat.: Abrakadabra- azaz 

legyen. 
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Uram tarts meg minket. Könyörülj rajtunk. Adj hozzád térést, új ébredést. 

Ments meg minket! 

Dániel bizonyossága van bennem, de ha nem tenné is… 

Lassan hajnalodik, új nap kezdődik. Kérlek 

Istenem légy velünk. Adj erőt a ránk váró 

dolgokra, adj szeretet, hogy tőled kapott élet 

legyen köztünk. 

Behallatszik mama köhögése. Kérlek Uram rá 

különösen vigyázz, már 84 éves.  

 

Jani Gabi 

 

 

 

 

Cserépedény 
 

Ki ne érezné a mai időkben, hogy az egészsége, az élete nem az ő kezében van. 

Mi csak vigyázni tudunk rá, de megőrizni nem. Sokszor úgy érezzük, hogy ki 

vagyunk szolgáltatva számunkra kiszámíthatatlan erőknek. Cserépedények 

vagyunk, ami bármikor összetörhet. 

 

„Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené 

legyen, és nem magunktól való” 2Kor 4,7 

 

Egy igehirdetést hallgattam erről, amiből szeretnék néhány gondolatot 

továbbadni. 

 

Mindannyian esendők vagyunk, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Fontos, 

hogy ezt mindenkor tudatosítsuk magunkban. Cserépedények vagyunk, 

sérülékenyek, törékenyek. Sokszor nem veszünk tudomást erről, úgy 

viselkedünk, mintha acélból lennénk, és amikor összetörünk, meglepődünk, 

esetleg Istent vádoljuk. 

 

Ez a kincsünk – az Istentől kapott kincs – pedig cserépedényben van. 

Keresztyén emberként is érvényes ez, Krisztus szolgájaként is megmaradunk 

cserépedénynek. Sokszor azt hisszük, hogy mint keresztyének sérthetetlenek, 

superman-ek vagyunk, mindenre van erőnk, mindent kibírunk. Pedig hívő 
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emberekként is a testünk cserépedényből van, elfáradunk, megbetegszünk. Ez 

az ember létünkhöz tartozik. Mindenkor számolnunk kell ezzel. 

  

 

A mai ember sokszor azt hiszi, 

hogy a cserépedény a kincs, pedig 

a cserépedény csak a kincs 

hordozója. 

 

Miért engedi Isten, hogy 

törékenyek legyünk? Miért enged 

bele nehéz helyzetekbe? 

 

 

 

 

- hogy ne magunknak tulajdonítsuk az erőt, hogy alázatban tartson 

- mert csak a szenvedő ember tudja megérteni a szenvedőt 

- hogy a szenvedéseinken keresztül másokat is megszólítson 

Bár cserépedény vagyok, a testem esendő, törékeny – fontos, hogy ezzel 

számoljak –, de ha Krisztus bennem van, ha Őt hordozom, akkor gazdagságot, 

kincset hordozok.  

 

A cserépedény voltomat személyesen is átéltem az elmúlt hetekben, engem is 

elért a covid vírus. Hála Istennek, veszélyeztetett korom ellenére 

meggyógyultam, de ez még inkább tudatosította bennem, hogy esendők 

vagyunk és hogy az igazi kincs nem a hordozó, hanem Krisztus, akit 

felmutathatok ezzel a törékeny életemmel. 

 

Szabados Ádámné Jutka 

 

 

  

Magyarszombatfai korsó 
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Maszk mögött 

Ha kinyitom a szemem, vége. Forró levegőt fújtatok. Még mindig 38,5, hogy 

lehet? Egyre csalódottabb vagyok, saját bőrömön érzem, itt van. Éjjelente 

harcolunk, hajnalban tetőfokán a láz, délutánra jól vagyok. Hogy lehet? Telnek 

a napok, zavaros az egész. Még jó, hogy a suli hallgat, semmi nem indul online. 

Domonkos sokszor felhív, ő úgy tűnik, túl van rajta. Én pedig csak utálok 

mindent és mindenkit, magamat is és emészt a láz. Ha ő jól van és tőle kaptam 

el, akkor ez nem lehet az, ugye? Jönnek, mennek a hírek, a boltban üresek a 

polcok, mindenhol Győrfi Pál.  

Aztán eljön az első nap láz nélkül, Isten keze hűvösen simogatja a homlokom. 

Megőrzött a csatában, nem tudom ki ellen. Telnek a napok, videójátékozom. 

Írnak a tanárok, ők se tudják, mi van, lesz valahogy, addig is olvassuk ezt meg 

ezt. Olvasom. A polcok üresek, Győrfi Pál betölti az otthonom. Sokszor hívom 

Domonkost. Most felértékelődnek azok a percek is. Most mindig csak az ő arcát 

szeretném látni, videóchaten szabad. Telnek a napok. Találkozhatunk, a család 

gyógyultnak nyilvánított. Kirándulás, egy kis bicikli. Az erdő csendje megtelik 

a homeofficeból érkezőkkel. A fák nekem is integetnek, szia, kedves idegen. Az 

út csak úgy valamerre vezet, nem a bankba, egyetemre vagy a kedvenc 

kávézóba. Különös. Telnek a napok. Mindenki videochatelni akar, „ezer éve” 

beszéltünk. Meg most akkor a tanár úrhoz milyen beadandó is kell? Nincs 

kedvem egy újabb zoom hívásra benézni, megint matek. Kikapcsolom a 

kamerát, mute. Telnek a napok. Festek, varrok, írok, rendezgetek. Vasárnap 

istentisztelet a nappalimban, nem kell kiöltözni. A család együtt reggelizik. 

Együtt ebédel. Együtt nevet, együtt tévézik, együtt társasozik, együtt tanul, 

együtt dolgozik, együtt ordít, és együtt vacsorázik. Telnek a napok. De valami 

megváltozott. És kezdem megszokni. A rendszer megy és én benne élek és vele 

változom. Kirándulok. Felfedezek. Tanulok. Beszélek. Hallgatok. Örülök. 

Sírok. Ölelek. Emlékezem. Álmodozom. 

Maszkos arccal benyitok egy terembe és több maszk alatt érzem a mosolyt. És 

még nem hiszem el, de azt mondják: ez az első offline alkalom. Elhangzik a 

kérdés: milyen volt. Milyen volt? A kezemben mozog a toll, a papír megtelik. 

Csupa pozitív dolog. Hogy lehet? 

Áldott vagyok. 

Elbe Hajnalka  
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Gyermekek 

 
 

Szeressük a gyermekeket, 

Kiket a Jó Isten is szeret, 

 

A féltő gondoskodásra, 

szeretetre, tanításra, 

megértésre vágyó 

aprócska embereket! 

 

Szeressük Őket, 

akik ma éppen mi vagyunk, 

hisz lelkünkben még mindig 

gyermekként szárnyalunk! 

 

Szeressük azokat, 

kik már köztünk sincsenek, 

régi filmek képkockáin 

vidáman felénk intenek, 

 

S a mi gyermekeinket, 

kik történelmünk része, 

általuk nyer értelmet 

létünknek egésze: 

 

Óvjuk, tanítsuk őket 

Isten szeretetére! 

 

Ifj. Verebes János 
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Génjeink 
 

Manapság sok szó esik arról, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek, azaz mit 

hoztunk magunkkal születésünkkor és mit kaptunk az élettől. Mondják, hogy 

nem is szüleinkre, hanem inkább nagyszüleinkre hasonlítunk.  

 

A genetika tudománya az 

élettudományoknak talán 

legizgalmasabb ága. A brnói 

Ágoston-rendi szerzetes, Mendel, 

színes virágok és borsószemek 

utódainak megfigyelésével 

fektette le e tudomány alapjait.  

 

Napjainkban már a sejtjeinkben 

található „használati utasításun-

kat”, a DNS-szekvenciát is 

feltérképezték, és ha éppen akarja 

valaki, megismerheti a sajátját kb. 1.000 dollárért.  

 

Gondolhatnánk, hogy most már mindent tudunk arról, hogy kik is vagyunk? 

Kiderült, koránt sem, mivel ez az anyag sokkal több információt tartalmaz, mint 

amit jelenleg fel tudunk fogni. Elődeink génjein kívül hordozzuk az emberiséget 

ért környezeti hatások, vészhelyzetek, betegségek nyomait, amelyek 

alkalomadtán előjönnek, segítenek alkalmazkodni, átvészelni az új kihívásokat. 

Már azt is tudjuk, hogy unokája nevelésekor a nagyszülő képes befolyásolni 

annak majd egyszer megszülető gyermeke tulajdonságait, örökítő anyagok 

(gének) átadása nélkül (metagenetikus hatás). Milyen csodálatos! 

 

A múlt századot a modern biológia századának tartották. Az ember felfedezte a 

gének mesterséges megváltoztatásának, módosításának különféle technikáját. 

Kezdte túlbecsülni magát azzal, hogy új fajtákat, esetleg fajokat képes 

„teremteni”. A kezdeti sikerek után mára lassan kijózanodunk, látjuk, ha nem 

vigyázunk, az emberi beavatkozásnak (génpiszkálásnak) beláthatatlan 

következményei lehetnek. 

 

Nemrég Az Isten ABC-je c. könyvre lettem figyelmes a könyvesboltban, 

amelynek alcíme, Egy tudós érvei a hit mellett. A szerzője F.S. Collins, vezető 

kutató, aki 2006-ban Clinton elnök oldalán elsőnek jelentette be az emberi 
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örökletes anyag (genom) megfejtését. „Alázatot és mély tiszteletet érzek, hogy 

először pillanthattunk be saját 

használati utasításunkba, melyet eddig 

csak Isten ismert” mondta akkor. 

Könyvében a modern genetika 

mérföldkövének tekinthető 

tudományos eredmény értékelése 

mellett bizonyságot tesz hitéről és 

számos bizonyítékot hoz fel a teremtő 

Isten létezéséről. Meglátja a fentről 

származó, az egész emberiségen 

átívelő, a Teremtő által génjeinkbe 

beírt felsőbb értékrendet, azt a morális 

törvényt, ami kötelez, hogy 

különbséget tudjunk tenni jó és rossz 

között, 

. 

Ezzel szemben a másik aktuális 

olvasmányom az Öröklött sors című, 

amely hónapok óta a sikerkönyvek 

listájának élén áll. Csakhogy abban a 

szerző a bemutatott örökölt, vagy 

fiatalon átélt lelki bajokra nem tud más 

megoldást kínálni, csak a pszichológust? 

 

Mindig foglalkoztatott, miként kell értelmeznünk, hogy az Úr megbünteti az 

atyák vétkeit a fiaikban negyedízig (2Móz 20,5)?  Most már világos, hogy 

valamilyen módon hordozzuk az atyák magatartásának, tetteinek a 

következményeit, hogy Isten az elődök felelősségévé teszi az utódok sorsát, 

ezzel próbálja visszatartani az embert a bűn elkövetésétől. Ezékiel próféta 

viszont már azt mondja, Isten az utódokat nem vonja felelősségre az apák 

bűneiért, ki-ki maga viseli vétkeinek súlyát és jut bűnbocsánatra. Nyilvánvaló, 

hogy nem csak génjeinkkel, hanem cselekedeteinkkel, egész életünkkel mintát 

adunk gyermekeinknek, ami nagy felelősség. Ám sokkal többről van itt szó, 

mint saját felelősségünk - az Isten irgalmáról, az ő áldásának erejéről, az ő 

ígéretéről: „irgalmasan cselekszem ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és 

megtartják parancsolataimat.” (2Móz 20,6) 
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Milyen áldott örökség, ha valaki még imádkozó, bibliás, templomba-járó 

szüleire, nagyszüleire hasonlít. Bízzunk mi is benne, hogy gyermekeink, 

unokáink továbbviszik keresztyén hitünket nemcsak génjeikben, hanem 

példaadásunk által, és hittel teljes életük lesz. Mert az Újszövetség tanítása 

szerint igazi nagy örökségünk, hogy az ember keresse és örökölje az Isten 

országát, az örök életet és az üdvösséget (Jak 2,5).  

 

Emlékezzünk meg azokról, akik imádkoztak értünk, akik mindig hűségesek 

voltak az Úrhoz, és így benne vagyunk az „ezerízig” irgalmazottak nagy 

közösségében. Köszönjük meg Istennek azokat, akik génjeikben talán csak egy 

egészen kicsiny kis magot ültettek el bennünk, mégis amikor eljött az ideje és 

megszólított az Úr, volt miből kinőjön és szárba szökkenjen hitünk. 

 

Add Urunk, hogy keresztyén hitünket életünkkel, cselekedeteinkkel tovább 

adhassuk azoknak is, akik szűkében vannak ennek az áldott örökségnek. 

 

Dr. Békési László 

 

 

 

Ne féljetek! 
 

Ó hányszor idézzük a Bibliában oly sokszor elhangzó felszólítást… És mégis 

félünk. Félünk a bajoktól, a rossz emberektől, a betegségektől, attól, hogy 

valami rossz történhet, félünk a mától, a holnaptól és olykor a tegnaptól is. Erős 

hitűnek gondoljuk magunkat, de mégsem bízunk Istenben annyira, hogy ne 

féljünk. Túlságosan távoli és magasztos az Úr, túlságosan fenséges Jézus, 

megfoghatatlanul van velünk a Szent Lélek, mit is jelenthet a hozzánk hasonló 

porszemek gondja-baja a Szentháromság Istennek. Hát akkor, lássátok feleim… 

Néhány héttel ezelőtt – az interneten be is számoltam róla – feleségem, Éva 

rémséges kórházi kalandokat élt át. Ennek egyik epizódja volt, hogy a 

sérvműtétet megelőző vizsgálatok alkalmával tüdején egy 6mm-es foltot látott 

a röntgen. Orvosa úgy ítélte meg a varratszedéskor, hogy érdemes lenne egy 

CT-t csinálni, el is intézte, hogy másnap átvilágítsák. A lelet nyolc napra készül 

el, mondták. Olyan érzésünk volt, hogy nem lesz semmi baj, de azért nem 

vagyunk ostobák, tudjuk, hogy az orvos annak megállapítását kérte – latinul 

szépen körbeírva –, hogy nem rák-e az a folt. 
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Időközben, hogy Évi felépülésének napjai se teljenek zavartalanul, régi 

ismerősöm látogatott meg engem, némi vesehomok, vesekövecske, 

hólyaggyulladás formájában, úgyhogy vidám mosolyom néhány napig aligha 

volt őszintének nevezhető. Azt hiszem, szerencsének mondható, hogy hazánk 

kútjaiban bőséges vízkészlet áll rendelkezésre, mert a javát én ittam meg, 

mindenféle gyógyszerek kíséretében. Nem mondtam, hogy nem féltem, hogy 

nem úszom meg ilyen könnyen, de néhány nap alatt sikerült. 

 

Hogy félelmeink és aggodalmaink ne csituljanak, a hétvégén elkezdődött kis 

unokánk világra jövetele, de sehogy se akart kipottyanni erre a világra. Hétfőn 

tehát úgy kezdődött a nap, hogy két nyugtalanító kérdésre kell választ kapnunk 

ezen a napon. Mit mutat a CT és mikor lesz már meg a baba. Istenem, most 

segíts! 

 

Délután egykor – baba még sehol – Évi nagy vidáman tért haza. A lelet 

kimutatta, hogy ráknak sem a tüdőn sem másutt semmi nyoma. Egy kő legördült 

a szívünkről, de hol van már a mi ajándékunk az Úrtól, akiért annyit 

könyörögtünk, mert évekig sehogy se akart összejönni.  

 

Végül aztán este fél nyolckor sok sok órás kínlódás után 2650 grammos súllyal, 

52 cm-es sudár termettel, gyönyörű fekete hajjal megszületett Molly. Az orvos 

szerint egyszerűen tökéletes. Ma reggel is láttuk már mobiltelefonon, szopizott 

is, ordibált is, édesen szundított is, mi meg törölgethettük örömkönnyeinket. 

 

Testvéreim, ne féljetek! Megsegít az Úr!  

 

De mikor hisszük már el… 

 

Dr Derera Mihály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Molly baba fél naposan 
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Ami még menthető 
 

Az éjszaka visszahívna, akarna kicsit még magának. 

De új nap ébred lassan hajnalodva, 

a nyarat felejtve ködösen borongva. 

Vetkőzni kezd az ősz is szemérmetlenül, 

ledobja magáról színes jelmezét. 

Kopik a reggel, ködbe vész, de nekifeszülve indulunk. 

Álmos lelkünkkel tovább megyünk, a megannyi rendíthetetlen 

ólomkatona. 

Menetelünk sorsunk elől menedékért áhítozva. 

Helyet keresve valahol, bárhol, 

hogy védelem legyen rejtőzés, ha lövészárok is. 

Még ha ezer lövedék, kézigránát süvít is fejünk felett, ha el is talál 

és megsebez. 

Csak legyen egy hely, legyen menedék ami bekötöz. 

És legyen ott Valaki aki megmentő, 

hogy mentse meg belőlem, ami még menthető. 

 

TBE 
 

 

 

 

 

 

 

  

Menedék 
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NEKROLÓG 
 

Anna néni halála hírét kellett hallanom 

a telefonon, ahogy ma hazaértem a 

templomból. Mélyen érint. Nagyon 

szerettem. Mint egy nagymamát. 

Emlékek tolulnak elém... 

 

Lassan elmennek ŐK, akik hűségesen 

jártak közénk, a gyülekezet Régi 

Öregjei - és lassan mi öregszünk oda 

majd helyükre... 

 

Emlékezem Juditkára (nagy kontyba 

rakott hajára), Gizikére (ahogy 

elmesélte fiatalkori szárszói 

megtérését a nagy időkben), Joli nénire 

és Erzsike nénire (a két kis alacsony 

nénire, utóbbival a százat is 

megünnepeltük), Ibikére (nem szerette, 

ha "nénizem", emléke ott van kis templomi kertecskéjénél)... 

 

Emlékezek sok elment testvérre - köztük legutóbb Kálmánra és Lajos bácsira. 

Az "Akadémia kommandós" nénik (ahogy hívtam őket, sokat viccelve velük), 

mindig különlegesen kedvesek voltak számomra - szépen sorban, ahogy a 

templomba is jöttek, elmentek hát ők is: Irmuska, Marika és most utánuk 

Annuska is... (Még néhányan élnek, akik összetartottak évtizedeken át az 

Akadémia-Újtelepen...) 

 

Egy generációtól búcsúzunk: ruháik, bútoraik, szobáik, szokásaik, udvaruk, 

nejlon otthonkájuk, napi Biblia olvasásuk, igaz és egyszerű imádkozásuk, 

liturgiáslap gyűjteményük, hitük, templom-szeretetük, minden-minden, mi őket 

jellemezte, velük együtt tűnik el - és csak bennünk él tovább, ha emlékezünk. 

Emlékezzünk is  rájuk, beszéljünk róluk! 

 

Még ősz elején lehettem Anna néninél. Olyan boldog volt, hogy találkoztunk. 

Fáradt volt már, de még mindig tudott érdeklődni irántam, gyülekezet iránt. Jó 

volt imádkozni, foteljába lehuppanni, hallgatni őt, kicsit szomorkodni és 

nevetni is együtt. Valahogy éreztem, már nem sokat találkozunk. Hát már itt, 

Forgács Jánosné Anna néni 
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egyszer sem. Odaát... Igen, sokan, egyre többen vannak Odaát közülünk. A 

Mennyei Gyülekezetbe készülünk, hogy újra együtt lehessünk mind, akik 

szerettük itt a földön Krisztust és az Ő népét, az Ő templomát, az Ő ügyét és 

egymást... 

 

Forgács Jánosné Anna néni életének 93. évében ment el közülünk, mint 

gyülekezetünk legidősebb tagja. Isten áldja emlékét! 

 

 

 

Sóskuti Zoltán lp. 

 

 

 

 

 ÉLETUTAM  
 

        „Akik  Istent  szeretik,  

azoknak   minden  javukra  szolgál”  

(Róm 8,28) 

 

Írásomat  Isten iránti hálából hozom 

nyilvánosságra, amiért megérhettem a 80. 

születésnapomat, így nem csupán 

életrajznak szánom, hanem  az Ő 

dicséretére! 

 

 

                                                                                                       

Gyermekéveim: 

 

Mélyhitű szülők első gyermekének születtem, utánam  további 10 testvéremmel 

együtt neveltek fel.  Vézna  kisgyerek voltam koraszülöttként,  végigkísérte 

életemet a gyenge egészség. Csodának számított, hogy megmaradtam  (ez 

időben még nem volt inkubátor). Ám csak 3 hónaposan  vihettek haza szüleim. 

 

Zoller Gabi és Feri bácsi 

Hajdú Csaba gondnok úrral 

2019 Adventkor 
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Tizenhárom évesen konfirmáltam, ennek alkalmán a Heidelbergi Káté 1. 

kérdésének elmondását kaptam, ennek tartalma  lett  a legfontosabb a további 

életemben: „Nem a magamé, hanem az én Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a 

tulajdona vagyok...”, az, hogy megváltott vagyok, örömmel és hittel töltött el. 

 

Diákévek 

 

A péceli ref. elemi iskolát 1945-ben államosították, megszűnt a hittanoktatás, 

de az ú.n. „Vasárnapi iskolában” a Templomban volt részünk ebben. Nagyon jó 

volt, hogy itt sok éneket, köztük több kánont is énekeltünk. 

Középiskolába Debrecenben jártam, Vegyipari Technikumba, ahol 1958-ban 

végeztem.  Itt is gondoskodott Isten a hitem fejlődéséről. Pedig a Kollégiumból, 

ahol laktam, nem volt  „kimenő-idő” vasárnap, csak szombat délután 2 óra 

időtartamra. Ezalatt kijártam egy régebbi péceli református tanár-orvos-

házaspár lakásába, ahol a diákoknak tartottak Bibliaórákat, persze 

illegálisan.  Ám a „kedves jószomszédok” feljelentették őket, ezután a tanár 

urat nagyon meghurcolták. Klerikális reakciósnak minősült! Ez a kor az 

„Ébredési idők” éveiben volt, amikor különösen a keleti országrészben, több 

helyszínen csendes nap is szerveződött, ide is jártunk a környező falvakba 

vonattal. Ezeken az alkalmakon az „ébredési énekek” közül sokszor énekeltük 

az alábbi éneket. A címe: 

MEGLEPŐ SZERETET 

 

          Az  Úr kegyelme elkísért oly sok-sok éven át, 

          és elvisz otthonodba is, csak  hidd az Ő szavát. 

          És elkísér e földön is, csak járd az Ő  útját!   

       

Felnőttkor 

 

Érettségi után nem jelentkeztem főiskolára, tanári javaslat ellenére sem. Ennek 

oka az otthoni szűkös anyagi helyzetünk volt. Inkább pénzt akartam keresni, 

dolgozni szándékoztam. Az egyik állás-felajánlás az Egyesült Gyógyszer és 

Tápszergyár kutató laboratóriumába szólt, az állást iskolai Igazgatónk intézte. 

Pestre Pécelről jártam be vonattal. Nagyon szerettem a  munkámat. Sokáig 

sírtam, amikor a gerincműtétem után 50 évesen véglegesen leszázalékoltak. 

Vasárnaponként  a családdal eljártunk templomba, ahol régóta énekkar is 

működött. Én is tagja voltam már 14 éves koromtól.   

 Férjemet, Ferit - aki első és egyetlen férfi életemben - 19 évesen ismertem meg. 

Ő a pesti Nagyvárad téri Gyülekezet és az énekkar tagja volt. Ismeretség révén 

kijárt a gyülekezetünkbe és csatlakozott  énekkarunkhoz. 
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Egyik egynapos kirándulásunkra is eljött, na akkor már „gyanús volt” nekem, 

hogy nemcsak az éneklés kedvéért jött. 

 

Egy év múlva volt az eljegyzésünk, idén éppen 60 éve! Karikagyűrűnkbe a Mt. 

7,7 igéje van bevésve, ez az igevers megvalósult: „Kérjetek és megadatik 

néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.” 

 

Esküvőnkre egy év  múlva került sor. Útravalóként a következő igét kaptuk: 

„Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely MÁR vettetett, 

ez JÉZUS KRISZTUS.” (1Kor 3,11). 

 

Őrá, a kőszikla szilárd alapjára építettük házasságunk Házát, amelyet az élet 

viharai sem tudtak leverni, mert szilárd alapon állt és áll a mai napig. Az 

esküvőnk záró énekét a Kórusunk négy szólamban énekelte: „Vezess Jézusunk, 

Véled indulunk...” (434. dicséret). Utána szeretetvendégséggel ünnepeltünk, az 

Énekkar vendégeiként. A nászajándékaink közt a legfontosabb egy fali tábla 

volt, rajta művészi betűkkel beégetve a fent említett ige, a Róm 8,28. De a 

szívünkbe is beégettük!   

 

Életünket Isten sok próbával, de sok-sok áldással  áldotta meg. Ám bajok idején 

elégséges erőt és kitartást adott azokhoz. Az éneklés ajándéka és öröme 

végigkísérte életünket. Minden templomban, ahová lakásváltoztatásunk miatt 

kerültünk (5 helyen), és családunkban is kórustagok voltunk, illetve szerveztünk 

kórust, ha addig nem volt. Ennek a jelentősége a komáromi templomban volt a 

60-as évek elején, ahol az Istentiszteletre 9-10 fő járt. Sok örömet  kaptunk 

gyermekeinkben, unokáinkban és immár a legjobb ajándék a  közel 2 éves 

dédunokánk.  Családunk összesen 18 főből áll. Nagyon hálásak vagyunk 

Istennek ezért! 

 

Időskoromat megérve 

 

Az idei 80. szülinapom volt eddigi életemben a  legjobb, mert rengeteg szeretet 

áradt felém, többféle formában: lelki és tárgyi ajándékokkal a családtagoktól, 

sok testvéremtől gyülekezetünkből, ahol példásan, testvéri összetartással 

működnek a csoportok. Különös szeretetet és segítséget kaptam a 

Diakónusainktól. Hálásan említem az eredményeket: a vigasztalást, a jövőbe 

vetett reményt és lelki erőt! Ezúton is hálásan köszönöm Nekik. Isten áldjon 

meg minden Testvért, a családias szellemű gyülekezetünkben!   
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A jelenlegi vészterhes járvány idején, amikor szigorú szabályok között élünk, 

könnyebben tudom elviselni és kezelni a nehézségeket, mint az egészségesek. 

Ezen a baleseti műtét miatti mozgáskorlátozott állapotomat értem, mert  emiatt 

úgysem tudnék „kiruccanásokat” tenni. 

 

Reménykedünk, nem csüggedünk: hogy Isten kivezet minket valamilyen 

módon, nem hagy egyedül a bajban. Mindenkor velünk van és akkor semmi sem 

árthat nekünk. Nagy áldás és megnyugvást találhatunk az énekekben is, ezért 

énekeljünk sokat! Így is  Isten dicsőségét is tudjuk tolmácsolni!  

 

Például egy szép reformációi énekünkkel 1523-ból. Ez  Luther Márton éneke, a 

298. dicséret: 

 

Jer Krisztus népe nagy vígan, Mind egy örömre keljünk, 

És egybeforrva, boldogan Csak arról énekeljünk, 

Hogy könyörülő Istenünk,  

Mily áldott csodát tett velünk,                       

Mit drágán szerzett nékünk                

                       

Jelenlegi reménységem  alapja: a 68. zsoltár 21. verse 

 

EZ  A  MI  ISTENÜNK  A  SZABADÍTÁSNAK  ISTENE 

 

Szeretettel kívánok sok erőt és áldást Mindenkinek! 

 

Zoller Gabi   

(a „szobafogságból”, de szabadon) 
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Próbáink 

 
A próba szó a magyarban többfélét jelent. Ha valamit megpróbálunk, 

megkísérlünk, akkor a jelentésben benne van, hogy nem biztos, hogy sikerül. A 

dekatlon, a tízpróba a legsokoldalúbb atléták világversenye. Próba az is, amikor 

nem élesben megy valami, itt a próba megelőzi az igazi előadást. Most igazából 

arról a próbáról szeretnék beszélni, amit Jóbra rótt rá az Úr. „Az Úr pedig monda 

a Sátánnak: Ímé, mindazt, amije van, kezedbe adom.”  

 

Mindannyiunk életében vannak ilyen próbák, nem várt események, mai szóval 

kihívások, amelyekkel Isten kimozdít bennünket a hétköznapokból, amelyek 

kisebb-nagyobb zökkenőket jelentenek még a hívő ember számára is. Ilyenkor 

lelki erőt, biztonságérzetet nyerhetünk hitünk által, mert mi már tudhatjuk „nem 

választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi 

Urunkban.” (Róm 8,39b) 
 

A próbatételek legsúlyosabb formái a lelki próbák, amikor úgy érezzük, nem 

leszünk elég erősek, hogy elviseljük a ránk zúduló terheket. Kétkedővé, 

hitehagyottá kezdünk válni, és a bizonytalan állapot kezd megbénítani, 

fizikailag is cselekvésképtelenné tenni. 

 

Az Ószövetség a tíz csapásként beszéli el azokat a próbatételeket, amelyekkel 

az egyiptomi népet sújtotta Isten, mert a fáraó nem akarta elbocsátani a zsidó 

népet. Ezek között volt járvány is, valószínűleg a baktériumok okozta lepra, 

amikor fekélyek jelentek meg az emberek testén. Ezt a betegséget a múlt 

századig nem tudták gyógyítani, az egyetlen megoldás a betegek teljes 

elkülönítése, izolálása volt. 

 

Napjainkban mindannyian szenvedő alanyai vagyunk egy soha nem tapasztalt 

világjárványnak. A kórokozó vírus terjedése és az áldozatok száma 

elképzelhetetlen méreteket öltött. Nem tudjuk hol lesz a vége, de az látszik, 

hogy az emberáldozatokon és az anyagi veszteség mellett talán a legrémisztőbb 

az a felismerés, hogy mai világunkban, amikor az ember űrhajókat küld a 

világűrbe, erre a járványra nem volt felkészülve és egyelőre nem talál rá 

orvosságot. „Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát; a bolondok pedig neki 

mennek és kárát vallják.” (Péld 22,3) 
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Jób a legnagyobb szenvedések  közepette sem tagadta meg az Urat, „Azután 

eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott…”(Jób 42.10) 

 

De miközben imádkozunk, fontos az is, hogy a javasolt elővigyázatosságot 

betartsuk. 

 

A Föld népességének akár a fele is elkaphatja a fertőzést. 

 

Végül idézzük 338. dicséretünket, Csomasz Tóth Kálmánnak erre a középkori 

ír dallamra írt imádságát: 

 

„Lelki próbáimban Jézus, légy velem, 

El ne tántorodjék tőled életem, 

Félelem, ha bánt, vagy nyereség kísért 

Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért…” 

 

       Dr. Békési László 

 

  

Kedves Testvérek! 

 

Ahogy már többször elhangzott az 

Istentiszteleteken, 2021-ben szeretnénk a 

mindenkori beosztott lelkész számára lakást 

vásárolni. Akit Isten arra indít, hogy ehhez 

hozzájáruljon, az a gyülekezet alábbi 

bankszámlaszámára tud utalni: 

OTP 11784009-22222820. 

A megjegyzésbe kérjük feltüntetni: 

lelkészlakásra. 
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„Tiszta jelül” 

 
Igehirdetés a Reformáció Napja alkalmából 

(Rákoskeresztúr, vasárnap délelőtt, 2020 November 1.) 

 

Olvasmány: 1Pt 3, 13-22 

Alapige: 1Pt 3, 13-17 

13 De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? 14 De még ha 

szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől 

pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. 15 Ellenben az Urat, Krisztust 

tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni 

mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. 16 Ezt pedig 

szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak 

titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való 

példás életeteket. 17 Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az 

Isten akarata. 

I./ Protestánsnak lenni ma 

 Protestánsnak lenni azt jelenti: tiszta jelként mutatunk a felismert 

igazságra – azaz kiállunk érte, ha szenvedéssel jár is. 

Vagyis szenvedni az igazságÉRT – és elsősorban nem valami 

ellen. Lényegétől megfosztott értelmezése tehát a protestáns szónak, ha csupán 

ellenállásként értelmezzük. 

A XVI. századi reformáció nem csip-csup ügyekért állt ki, nem perifériális 

igazságokért, hanem hitünk központi igazságaiért. Ezért a szenvedést is 

vállalták, gondoljunk csak a magyar gályarabokra! Ezt tette Jézus követőinek 

az első és második nemzedéke is. 

Isten mindenkori népének a feladata JELÜL LENNI, Istenre és az Ő 

Igazságára mutatva – ez a tétje elhívásunknak. 



 

28 

Ha mi nem tesszük, „mire való akkor a só”? Ahogy Izrael népét 

is azért tisztogatta olyan sokszor és olyan erőteljesen az Úr, hogy LEGYEN 

NÉPE, mely Őrá mutat, legyen TISZTA és egyértelmű A JEL! 

LEGYEN ALTERNATÍVÁJA a bűnös, sátán által megrontott életnek! 

 II./ Látni azt, ami jön/ami van 

 Így tekintsünk most korunkra, ahol rettentően felgyorsultak a 

változások: évszázados normák, egyértelműségek kérdőjeleződtek meg – és 

kell legyen „MARADÉK”, „HÍRHOZÓ”, jó értelemben 

„konzervatív”, „értékmentő” népe Istennek, itt, Európában! 

Ezen belül is Magyarországon van dolgunk – még akkor is, ha ezek a 

jelenségek még csak felsejlenek, és az aprónak tűnő ügyekre még könnyen 

legyintünk! 

Hatalmas ÁTRENDEZŐDÉS előtt áll általunk ismert világunk! Nekünk 

azonban látni kell (prófétai módon)! 

 Vannak, akik nem keresnek összefüggéseket, nem látnak, nem érdekli őket a 

világ sorsa, akiknek nem fáj a világ, nem is éreznek felelősséget érte, csak a 

saját sorsuk foglalkoztatja őket, csak „földszintes életet” élnek, behúzódnak 

az evés-ivás-alvás-munka-szórakozás által határolt szűk kis világukba: nekik 

nem fog szólni, amit ma mondok. 

Nekünk, azonban tiszta jelként LÁTNI és SZÓLNI kell! Sőt! 

LÁTSZANI és MEGMARADNI! 

 Mint egy festő a vázlatát, hadd fessek fel előttetek néhány „vonalat”, „színt”, 

hogy előttetek is megjelenjen a festmény, mely magát a „földi 

poklot”, a „sátáni végidőket”, a „rettenetes káoszt” láttatja. 

[Most nem leszek píszí...]** 

 A GENDER IDEOLÓGIA teret hódított nyugaton, egészen az óvodákig… 

 A fiatalságot leginkább foglalkoztató kérdés nagy százalékban a LMBTQstb 

EMBEREK és JOGOK. 
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 A „MESEORSZÁG MINDENKIÉ” mozgalommá nőtt gyalázat, ahol az 

abnormalitást csepegtetik be alternatívaként, normálisként kicsi gyermekek 

éppen fejlődő lelkébe… 

 Már a lengyelek is az ABORTUSZ SZABADSÁGÁÉRT tüntetnek, mondván 

a nők: „ez az én testem, azt csinálok vele, amit akarok” (a magzat teste is az 

övé, ugye…?). 

 Megtörténhet, hogy a Luther-követők utódainak egy BEVALLOTTAN 

LESZBIKUS NŐ a PÜSPÖKE. 

 A „NYÍLT TÁRSADALOM” IDEOLÓGIÁJA [**] (a kommunizmus és 

a náci ideológiához hasonlóan) erővel, szabadon és jól kiépített hálózatokon 

át terjed, amit senki nem vesz komolyan – és nem értjük, hogy az a világ, 

amiben felnőttünk, örökre és döntően a „kukába kerül”. 

 Európai nagyvárosok „NO-GO-ZÓNÁIBA” már a rendőrök sem mernek 

bemenni. Csak Franciaországban 5 év alatt 250 terrortámadás történt – 

közte EGY TANÁR FEJÉNEK LEVÁGÁSA. Ami pedig a 

napokban NIZZA-ban történt, arra nincsenek szavak. [**] Ázsiai- és afrikai 

muszlimok FRANCIA ZÁSZLÓT ÉGETNEK és bosszút esküsznek az elnök 

egy megszólalása miatt (a borzalomra adott önvédő válaszra…) 

 Bécsben pedig istenük nevét ordítva DÚLTAK FEL muszlimok egy katolikus 

templomot… 

 Három évszázad után a MOHAMEDÁNOK ÚJRA A HATÁRAINKNÁL – 

és még ők vannak felháborodva, hogy nem engedjük be őket (vessük már össze 

Hunyadi János korával!). 

 Nyugat-Európában már NINCS „KARÁCSONYI VÁSÁR”, csak „téli vásár”, 

a muszlim népességre tekintettel. Bordeaux zöld polgármestere 

pedig BETILTOTTA A KARÁCSONYFÁT a köztereken. 

 Olaszországban megtörténhetett, hogy le kellett venni a KERESZTET A 

FALRÓL, a mohamedán diákokra való tekintettel. 

 Nálunk az országos tisztifőorvos asszonytól követeli egyik napilap újságírója, 

hogy VEGYE LE A NYAKÁBÓL A KERESZTET (szivárványos 

zászló lehet a városházán, az nem érdekes, hogy kit sért…); ugyanez az újságíró 

olyan KARIKATÚRÁT tett közzé, melyben az említett tisztségviselő mellett 

a kereszten függő Jézusról odaírja: „Alapbetegsége függőséget okozott. ” 

 Elszabaduló AGRESSZIÓ az USA-ban, nyugat-európai városokban 

– miközben a koronavírus iszonyúan pusztít. 

 Nyugati turisták elcsodálkoznak, hogy NÁLUNK MÉG LEHET éjszaka a 

városban sétálni [**]; már hozzánk költöznek teljes családok Belgiumból, 

Hollandiából – amit élhetetlennek neveznek… 

 Ezekhez képest apróságnak tűnhet, hogy a technikai-informatikai 

„fejlődés” OLYAN GYORSSÁ TETTE AZ ÉLETÜNKET, hogy 
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beleőrülünk – így már a FIATALOK TANÍTJÁK AZ 

ÖREGJEIKET (ahogy sok más is felborult…). 

 Csaknem minden házasodni kívánó fiatal MÁR EGYÜTT ÉL párjával, sőt 

gyakran gyermekeik vannak már… 

 Minden kisebbség jogai (akiknek korábban sorsa gyakran bántás, kiközösítés 

stb. volt – azaz a másik véglet) fontosabbak a többségénél, az 

„őslakosokénál”. 
 VALLÁSI-, NEMZETI-, CSALÁDI- ÉS NEMI IDENTITÁSUNKAT veri 

szét a mainstream média segítségével a szélsőséges mai gondolkozás 

 Mindeközben a Nagy Testvér és egyik „szeme” a FACEBOOK (és egyáltalán 

az Internet) „figyel”, „személyre szab”, és letilt… 
 és még folytathatnám a sort… 

 Ezek kapcsán ilyen szavakkal bélyegzik meg azokat, akik a korábbi európai 

(keresztény) normalitást merik képviselni: „homofób”, „intoleráns”, 

„iszlamofób”… Ezekre teljes megbélyegzés, kiközösítés és 

ellehetetlenítés vár… 

[Ma ezekről kellene szólnia HITVALLÁSAINKNAK: mit is gondolunk 

ezekről a jelenségekről (!) [**] Isten Igéje alapján.] 

Egyáltalán ne lepődjünk meg, ha pár éven belül ez már állásvesztéssel vagy 

éppen börtönbüntetéssel jár, de az is lehet, hogy egyszerűen az 

utcán kivégeznek jártunkban-keltünkben. 

 Itt kiáltanunk kell, mert NEM IGAZ, HOGY SOKFÉLE IGAZSÁG 

VAN (emberi konfliktusokban néha igen – mindenkinek megvan az igaza a 

maga nézőpontjából), de az emberi létet és legfőképpen Isten Igazságát 

tekintve CSAK EGY IGAZSÁG VAN. 

Nincs sok Isten, csak egy, akiről Jézus Krisztus mint Atyáról beszél (és a 

Szentírás egésze). Így csak az Ő igazsága létezik: ez a NORMALITÁS, ez 

az ORIGÓ! 

 Ezért kell JELLÉ válnunk a magunk korában! Jelként mutatni 

Istenünkre… 
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ALTERNATÍVÁT kínálni, BÁRKÁT ÉPÍTENI! 

Ennek a felvállalása, megvallása bizony egyre inkább szenvedéssel, 

bántásokkal fog járni. 

Hogyan tudjuk ezt jól megélni? Három szót hozok elétek: tisztán, 

boldogan és szabadon. 

 III/1./  Tisztán szenvedni 

 A jelnek TISZTÁNAK kell lennie! 

A 13. és a 16. versek figyelmeztetnek bennünket: „De ki az, aki bántalmaz 

titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra?”; „Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, 

jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban 

megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás 

életeteket.” 

Maga a tisztaság már jel! 

Bármennyire is megharagít, indulatokat hív elő, bánt mindez minket, a tiszta 

lelkiismeret (amit Krisztus tisztított meg és tart tisztán!) a jóra való igyekvés, a 

szelídség, a tisztelttudó stílus együtt kell járjon a rendíthetetlen igazsággal. (Ne 

felejtsük el, ezt a Római Birodalom valóságában hangzik el! [**] Ott sem volt 

ez könnyű – de éppen úgy feltűnő és meghökkentő!) 

Így a olvassuk a 15. versben: „Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek 

szívetekben…” Minden ebből indul ki! Jézus Krisztus és az Ő 

Igazságát keressük, Ő a középpont, Ő a legbecsesebb, Őérte élünk, 

Őbenne kapcsolódunk az Örökkévaló Istenhez. 

 III/2./  Boldogan szenvedni 

 Éppen ezért  „a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek” 

– ahogy a maga korában az 1Pt bátorítja és erősítette az akkori Krisztus 

követőket, HŰSÉGESEKET. 
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Sőt egyenesen azt olvassuk itt az Igében, hogy örüljünk, boldogok 

legyünk, ha bántalmaznak és szenvedünk az igazságért. 

Maga Jézus is ezt mondja a Boldog-mondásokban: „Boldogok, akiket az 

igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.  Boldogok vagytok, ha 

énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert 

jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik 

előttetek éltek. (Mt 5, 10-12) 

 Hogyan lehet ennek örülni? 

Maga Jézus arról beszél, hogy ezzel a próféták „lábnyomaiba” léphetünk – ez 

bár egyáltalán nem könnyű sors (nem is állítja), de Isten szolgálata, annak a 

valósága, hogy a „JÓ OLDALON” állunk, a „JÓ ÜGYET” képviseljük. 

Arról is beszél Urunk, hogy a végső és igazi realitás, a végkifejlet számunkra 

a MENNY és a MENNYEI JUTALOM. 

Akkor, amikor majd leomlik minden díszlet, szétfeslik minden jelmez, kiderül, 

hogy a „földi színházon” egy „mennyei város él és dobog”! 

ERRE NÉZZETEK – és akkor NEM FOGTOK FÉLNI! 

 Ez az „ÉLŐ REMÉNYSÉG” (MICSODA EREJE VAN!), amiről számot kell 

adnunk, amire készen kell álljunk mindig, minden időben. 

Mert a mi JEL-LÉTÜNK továbbmutat, a földi dimenzión túlra – 

ami semmit sem változik a földi történelem förtelmeivel, ami igazság marad 

akkor is, ha mulandó földi emberek megkérdőjelezik. 

Mi erre készülünk, ebből merítünk! 

Mert minket ennek a dimenziónak a léte, igazsága határoz meg, mert már 

oda tartozunk! 
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 III/3.)  Szabadon szenvedni 

 A Jn 8, 31-32-ben így szól Jézus a benne hívő zsidókhoz: „Ha ti megtartjátok 

az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az 

igazság megszabadít titeket.” 

Ma az emberi szabadságról sok hamis és hitvány állítást hallotok. Ezek 

mind az ördög hazugságai, hitetés, csalás, mocsok! 

EGYEDÜL AZ A SZABAD, AKIKET JÉZUS ÉS AZ Ő IGAZSÁGA 

MEGSZABADÍTOTT! 

Csakis ők élhetnek szabadon – ha üldözik és börtönbe zárják is őket. Mert 

ők szabadok a korszellemtől, az emberi igazságocskáktól, 

a média hazugságaitól, a nyugati „píszí világtól”, 

a történelemhamisító gépezettől és a hamis (félreértelmezett) liberalizmustól! 

Ők a LÁZADÓK. Ők a boldogak! Ők a győztesek! Kész vagy-e közéjük 

tartozni? 

  

Sóskuti Zoltán lp. 
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Szűnjön meg az a világ! 

 
November 1. van, vasárnap. Az Istentiszteleten ma emlékeztünk meg a 

reformáció évfordulójáról.  

 

Megpróbálom összeírni sorban, ami bennem van.  

 

- A világ, amiben felnőttünk, megszűnőben van. Abban a formában, ahogy 

ismerjük, el fog tűnni. Ezt hallottuk ma többször is.  

 

- A mai igeszakaszról (1Pt 3,13-17). előzetesen már beszéltük a házi 

Bibliakörben, amihez a gondolatébresztő anyagban volt egy kérdés: - Mivel 

szoktak rágalmazni minket, keresztyéneket? - Mit jelent és miért fontos ebben 

a jó lelkiismeret - amiről itt az 1Pt beszél?  

 

- Az évindító munkatársi délutánon hallottunk egy gondolatot: az egyháznak 

nem szükséges külön hirdetnie, megerősítenie a „Black lives matter” jelszót, 

mert természetes, hogy a feketék élete számít, mindenkinek az élete számít. Ez 

az egyházunk alapvető tanítása. Fölösleges ezt újra elkezdeni hirdetni, mintha 

újdonság lenne, nem kell feltalálnunk a meleg vizet. Mi eddig is ezt hirdettük.  

 

Ma, az Istentiszteleten bennem a belső hang mindannyiszor ezt válaszolta: Hála 

Istennek, szűnjön is meg! Szűnjön meg az a világ, ami a huszadik század 

borzalmaiba torkollott. Szűnjön meg a világ, ahol nőként szégyen leülni az 

asztalhoz egy családi étkezésen, és ahol az erős bánthatja a gyengét, a gazdag 

megalázhatja a szegényt. És örültem, amikor a gondolatomra válaszként 

elhangzott: voltak, akik szenvedtek akkor, és az se volt jó. Aki szenved, annak 

a szenvedése betölti a teljes horizontot, mindegy, hogy a világ egyébként 

milyen, másoknak jó-e. A lakóhelyünk például, Rákoskeresztúr, sokkal szebb 

lehetett abban az időben, amikor még nem épült fel a lakótelep, hanem apró 

házacskák sorakoztak az utcákban. Mégsem sírjuk vissza azt az időt, és azért 

nem, mert a lakótelepen sokkal többen férünk el. A lakótelepnek köszönhetjük, 

hogy itt vagyunk, ennyien, és az, hogy itt lehetünk, fontosabb annál a kérdésnél, 

hogy a környezetünk mesekönyvnek néz-e ki, vagy sem. A mesekönyvet 

visszasírni szívtelen dolog. Jézus visszaigazolta, hogy Mária odaülhet a férfiak 

közé hallgatni őt. Jézust akkor biztosan nem érdekelte, hogy mivé lesz a régi 

világ. Én ehhez a Jézushoz tértem meg. Jézust azzal vádolták, hogy a 

vámszedők és bűnösök barátja. Ma kinek a barátja volna vajon? 



 

35 

 

És minket, az ő követőit mivel szoktak vádolni? Azzal, hogy ilyen-olyan –

fóbok, egyszerűbben fogalmazva: szívtelenek vagyunk. És én tudom, hogy mi 

nem vagyunk szívtelenek, csak nem akarjuk újra és újra feltalálni a meleg vizet. 

Pedig a meleg víz, amit fel kellene találni, csak nekünk olyan evidens, mindenki 

másnak még mindig elképzelhetetlen, elgondolhatatlan csoda. A megalázottak 

azért lettek mozgalommá, azért váltak visszataszítóvá és sajnos helyenként 

agresszívvé, azért tartunk itt, ahol, mert ezt a számunkra evidenciát, mindenki 

másnak abszurdumot, azt, hogy Isten mindnyájunkat annyira szeret, hogy a 

legkedvesebbjét elküldte értünk, mi, keresztyének nem mutattuk fel a világnak.  

 

Csupa olyan téma jött elő ma, aminek mentén oldalakba lehet rendeződni, és ez 

bántott engem. Az oldalakba rendeződés jelensége bánt engem. Abban hiszek, 

hogy ezek az oldalak és ezek az árkok nem léteznek. Emberek vannak, vagyunk, 

akik hozzuk a magunk történeteit, traumáit, de legfontosabbként mind hozzuk 

az élményt, hogy Jézus bennünket elfogadott mindennek ellenére. Ezért 

szeretjük és fogadjuk el egymást. Az árkot az ellenség ássa, az ásás eszköze a 

szűk látókörű emberi igazság. Pedig az igazság nem más, mint maga Jézus. 

Nézzünk Őrá az előttünk álló adventi időszakban is! 

 

Bornai Kamilla 

 

 

Helyreigazítani a félresiklott tanokat 

 
November elsején „Tiszta jelül” címmel hallhattuk Lelkipásztorunk 

reformációs Istentiszteletét. Azóta is cikáztak bennem a gondolatok, érzéseimet 

papírra akartam vetni, aztán csak múlt az idő. De amikor tudomásomra jutott, 

Lelkipásztorunk ismételt támadásnak volt kitéve, most a gyülekezeti 

facebookon, mégis tollat ragadtam.     

 

Napokon keresztül foglalkoztattak a hallottak, örültem, hogy szószékről kapunk 

tanítást arról, ami körülöttünk zajlik. A HBK-s alapige, az 1Péter 3,10-17 került 

a Reformációra való emlékezés 503. évfordulójára. Ilyenkor mindig eszünkbe 

jutnak a „Sola”-k: vagyis egyedül a hit, a kegyelem, a Biblia és Jézus Krisztus 

által megértett igazságok érvényre jutása, aminek következménye lett az 

Egyház, a hitélet megújulása. Akkor a „félresiklott” tanokat kellett 

helyreigazítani, visszatérni a kezdetekhez. Mi a helyzet most? Pár nappal az 
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Istentisztelet után olvastam a következőket Cs. Varga  István, az ELTE 

Bölcsészettudományi Karának nyug. professzora, József Attila-díjas 

irodalomtörténésznek a 26 ill. 20 évvel ezelőtt írt Szent művészet I.II. c. 

művéből egy gondolatot: ”A sacralitástól való eltávolodás fő oka a 

szekularizáció, a hitfogyatkozás, a hitvesztés, a hitehagyás: az önistenülő ember 

„ateistenülése”. A szekularizált világ nem tiszteli a szakralitást, megtagadja 

üdvösségre vezető létszemléletét, életberendezését, létrendjét. Korunk embere  

a kötelességvállalásról áttért az élvezetvallásra. A tudományt és az embert 

mindenek fölé helyező szemlélet – Sola scientia, solus homo” – elutasítja az 

elődök szellemi-lelki örökségét, önmaga bűvöletében él, mindent deszakralizál. 

A transzcendentális tradíciókkal szakító „via moderna” embere azt hiszi: eljött 

a szép új világ.” 

 

 Úgy gondolom, értjük! Értjük, miért lenne ma is szükség olyan horderejű 

fordulatra, mint a XVI. században a Reformáció! Ma  180 fokos fordulatot 

jelent: keresni és rátalálni az Istenre, elfogadni, hogy Krisztus érdeméért 

megbocsát, Általa „a régiek elmúltak, íme újjá lett minden..”,   (2Kor 5,17) 

most már nem a magamé vagyok, hanem mennyei Atyám tulajdona, gyermek! 

Az Ő szava, kijelentése örökérvényű számomra, életet formáló és fix igazodási 

pont! Nem lehet, hogy a különféle „modern” ideológiák szele ide s tova hajtson, 

hogy a különféle érdekeknek rendeljem alá gondolkodásomat!   Istennek az 

életre - mivel az Tőle való - örökérvényű útmutatása van. Ami most körülöttünk 

zajlik, vegyük észre, ezt az örökérvényűt akarja relativizálni! 

 

Igéjében egyértelműen - soha vissza nem vonta, nem mondta az idők folyamán, 

lehetséges – kijelentette: férfivá és nővé teremtette az embert, hogy együtt 

képviseljék az istenképűséget! (1Móz 1) „Az anyaméhben formálta alaktalan 

testünket”, lelket, szellemet Tőle kaptunk, az Ő akarata biológiai nemünk, így 

van terve, célja életünkkel! Külsőleg meg lehet változtatni, mert hát a testem az 

én testem, az életem az én életem, azt csinálok vele, amit akarok, ami nekem 

tetszik.          

 

Mi van a lélekkel? Azt nem alakíthatom, ahhoz szikével és hormonkezeléssel 

nem férhetek! S csak idő kérdése: jön a meghasonlás, a kiüresedés, nem találom 

a helyem, ki is vagyok igazán, csapdába kerültem, nincs kiút? Erről miért nem 

beszélnek? Van kiút! Jézus Krisztus a golgotai keresztre ezt a bűnt is felvitte, 

megfizetett érte. Ő az emberről nem mondott le, a bűnt gyűlöli, de a bűnöst, aki 

annak látja magát, szereti és kész segítségére lenni! 
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Vagy ahogyan a Római levélben olvassuk „egymás iránt gerjedtek fel 

kívánságukban: férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük 

méltó jutalmát önmagukban.” (1,27).. Vagy gondoljunk Sodoma sorsára (1Móz 

19). Egy szabadult, a megváltást elfogadó férfi mondta: nem jó családi háttér, 

újabb és újabb szeretők, nem tudott megállapodni, űzött vadként egyik 

szeretőtől a másikhoz hajtotta valami! Borzalmas volt, s azzal, hogy 

betegségnek állították homoszexualitását, csak a földbe döngölték, megoldást 

nem tudtak kínálni! Ha betegség, hol a gyógyszer? Végül is, ő mondta ki 

segítséggel, ez bűn, s a megoldás Jézus vére. Amikor olvastam róla boldog 

házasságban élt és 3 gyermek édesapja volt.  

 

Megvádolnak bennünket, hogy ex katedra kijelentünk igazságokat (Isten Igéje 

által, mert az Ő szava igazság), intoleránsak vagyunk (mert ragaszkodunk Isten 

Igéjéhez) és az isteni rendet valljuk. Inkább sajnáljuk őket: mit veszítenek, mivé 

lesz az életük, és a gyötrődésük, amit palástolnak. És igen is, krisztusi lelkülettel 

gondolunk rájuk, és segíteni szeretnénk. Kellene misszió feléjük is! De 

cselekedeteiket nem fogadjuk el, azt bűnnek ítéljük, és nem engedhetjük, hogy 

erőszakosan gyakoroljanak nyomást a többségre! Vajon, mi az oka, hogy pont 

most nyílt, rámenős, mindenen átgázoló támadást intézzenek az évezredek óta 

fennálló isteni rend ellen? Eddig is itt éltek közöttünk, vagy tudtunk róluk, vagy 

nem. Nem kérkedtek, nem hívták fel magukra a figyelmet. 

 

S mi vagyunk szeretetlenek, sőt gyűlölködők, nem befogadók, és támadják, 

megalázzák, akik meggyőződésükhöz, sőt az Isten Igéjéhez ragaszkodnak. Két 

hívő szakembert is céltáblává tettek. Olvassuk el, vagy ha hallottuk Dr. Bagdi 

Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a pszichológiatudomány 

kanditátusa, professzor emerita, (református) mi volt abban szakmaiatlan, 

kirekesztő? Vagy Pécsi Rita, PhD neveléskutató, főiskolai docens (katolikus) 

nyílt levele a szülőkhöz? Mi nem szólalhatunk meg, nem állhatunk ki, nem 

mondhatjuk el meggyőződésünket?! Nem emelhetünk szót az ellen,  hogy 

„..megzavarják a nemi identitás természetes alakulásának folyamatát….A saját 

maga felismerése, önazonossága szorosan kötődik biológiai 

determináltságához, annak szabályozásához. Ha ismerősünkkel, csecsemőjével 

találkozunk, első kérdésünk, kislány vagy kisfiú? Nem azt kérdezzük a szülőtől 

– abszurditás is lenne -, vajon milyen nemet fognak a gyermeknek választani az 

LMBTQ – lobbi kínálatából? –  írja Bugán Antal, klinikai szakpszichológus, 

pszichoterapeuta, egyetemi tanár A pszichológusszakma hiteléért c. írásában. 

Kicsit talán nem illik mindez az újságunk ünnepi számába, de az elmúlt félév 

történése, muszáj, hogy állásfoglalásra késztessen bennünket!                                                                                                               
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Nagy hálaadással tartozunk Istennek, hogy az első karácsonykor nekünk 

ajándékozta Fiát, hogy, a bűn által megromlott Isten – ember kapcsolat 

helyreállhasson, hogy Teremtő Atyánk által ránk ruházott küldetést teljesíteni 

tudjuk! „..hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok 

legyetek Jézus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus 

Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására!” (Filippi 1,10.11) – 

olvastuk  minap a Református Kalauz napi kijelölt Igeszakaszában. 

Adjon az Úr mindnyájunknak  JELENLÉTÉVEL MEGÁLDOTT, 

KRISZTUSBAN ÖRVENDEZŐ ÜNNEPET, KEGYELMÉVEL TELI, 

BÉKÉS, IRGALMÁT MEGTAPASZTALÓ ÚJ ESZTENDŐT!  

 

Hajdú Csabáné Kati 

 

 

Bátorítás 
 

Lelki vezetőnk és testvérünk, Sóskuti Zoltán lelkipásztor „Tiszta jelül” c. 

igehirdetésében világunk alakulását rémisztő példákkal ábrázolta. A népek és 

vallások közötti ellentétek, különösen a fundamentalista Iszlám terjedése, az 

egyre durvább terror cselekmények, a vallási üldöztetések nem csitulnak, és 

valóban aggasztóak a nemi szabadossághoz ideológiát és erős propagandát 

faragó kisebbségek ordító hangjai. Az élet zavaros vizein hajózva azonban 

érdemes kicsit mélyen elgondolkodni néhány részleten, már csak azért is, mert 

a mi csónakunkban ott van velünk Jézus is, aki ha baj van, végtelen hatalmával 

lecsillapítja a háborgó hullámokat és a dühöngő szeleket (Lukács evangéliuma 

8,22-25) és ránk pirít: „Hol van a ti hitetek?” 

 

Ha csakugyan hittel szemléljük a dolgokat, nem biztos, hogy gyűlöletet kell 

éreznünk – hogy csak egy példát mondjak – a „Meseország mindenkié” c. 

LMBTQ tanmesekönyv szerzői és kiadója iránt. Sajnálnunk kell őket. És ha ezt 

tesszük, két fontos eredményt is elérnénk. Gyűlöletünkben nem kiabálnánk tele 

a világot a szexuális aberrációk elleni véleményünkkel, amivel aztán ezt a 

néhányszáz példányban kiadott művet sokezres kiadásúvá emelnénk, hanem 

egyszerűen csak ellepné a feledés homálya. Ha a sajnálat érzéséből indulnánk 

ki, elolvasnánk ezt az „alkotást” (persze nem felolvasva gyermekeinknek), és 

rájönnénk, hogy ez a könyv olyan rosszul megírt mesécskékből áll, hogy még a 

leggyanútlanabb szülő sem fogja felolvasni a gyerekének, mert úgyis bealszik 

mindenki két perc után.  És egyáltalán, ez az oly divatos nemváltósdi, 

genderezéses szamárság bekúszhat ugyan a tudatunkba úgy is, mint a világ 
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pusztulásának előjele, de hát látnunk kell, hogy a hétköznapi emberek számára 

mindez teljességgel érdektelen, bárkit kérdezel, csak vállat ránt: „Beteg”.  

 

Igen, beteg. És mi, Jézus tanítványai éppen abban is őt kell kövessük, ahogy 

Máté Evangéliumában is megíratott (Máté 9): 11Ezt látva a farizeusok 

megkérdezték tanítványaitól: „Miért eszik mesteretek vámosokkal és 

bűnösökkel?” 12Jézus meghallotta, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek 

kell az orvos, hanem a betegeknek. 13Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: 

Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat 

hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”  

 

Fontos lenne, hogy Jézus irgalmasságát kövessük. De tehetjük-e, ha egy 

muszlim Allah nevében az életünkre tör?  

 

A Korán így ír (5. szúra 32. szakasz): „Az, hogy valaki megöl egy lelket 

(embert) – nem emberölésért vagy a Földön való pusztításért (büntetésként) – 

olyan, mintha minden embert megölne.” Allah parancsát persze a 

fundamentalista imámok csak a hívő mohamedánokra tartják érvényesnek, így 

aztán Mohamed próféta védelmére nemigen számíthatunk.  

 

De nézzük csak meg közelebbről ezt a szörnyűséget. Milyen harci késsel 

fejezték le a francia tanárt? Navajo-val (spanyol), Bowie-val (amerikai), netán 

Karambit-al (angol)? Lehet, hogy ezek a nagyszerű keresztény országok adták 

a fegyvereket, bomba alapanyagokat és lőszereket a Muzulmán Testvériség és 

az Iszlám Állam öngyilkos harcosainak kezébe?  Szomorúan mondom, hogy 

2014-17 közt az Iszlám Állam harcosaitól elkobzott fegyverek 42%-a kínai, 

2%-a arab, 56%-a magukat kereszténynek nevező országokból származott 

(köztük 7,2% Magyar gyártmány). (Forrás: Conflict Armament Research, 

2018). És ne felejtsük, hogy az Európa felé milliószám üldözött menekültek az 

orosz és amerikai érdekek (és fegyverek) összeütközéséből nem békülő szíriai 

és libanoni háborúk rombolása elől futottak és futnak felénk. Van tehát alapja a 

felénk áramló gyűlöletnek, még ha ez nem is jogosít fel senkit semmiféle 

gyilkosságra. 

 

Ha megszívleljük Nagytiszteletű Sóskuti Zoltán intelmét, az igazság 

megszabadít bennünket (Jn 8, 31-32). De ne feledjük, az igazsághoz az 

igazságosság is hozzá tartozik és az irgalmasság is.  

 

Hogy hová fejlődik a világ? Felborulnak-e erkölcsi értékeink? Igen, veszélyes 

a helyzet. De nem elsősorban ostoba és káros mesekönyvecskék, magukat 
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mutogató szexuális tévelygők és néhány tíz vagy százezer évszázadokkal 

elmaradott tudatú vallási fanatikus miatt. Miért nem sepregetünk saját 

udvarunkban? Miért nem mondjuk ki saját bűneinket, melyek sokkal több kárt 

okoznak nekünk? Miért nem azt írjuk ki skarlát betűkkel, tűrhetetlen, hogy a 

fejlett világ keresztény országaiban szabadon terjed az internetes pornográfia 

(melynek az internetezők több mint fele a „fogyasztója”), mely ezerszer több 

kárt okoz gyermekek és felnőttek életében, mint a genderezés?  

 

Miért nem mutatunk rá a korlátlanul és csodás profittal működtetett hadiipar 

világromboló mivoltára? Hallom a hangokat: „Az amerikaiak…”, de hát akkor 

miért örvendezünk az idén létesített két új hadiüzemnek?... 

 

Még egyszer idézem Zoltán testvérünket: az igazság szabadít meg minket. Igen. 

Főképp, ha magunk is fontosnak tartjuk az Úr parancsainak ismeretén túl azok 

betartását is. Nem azért, hogy visszaidézzük a régi időket. Hanem, hogy erkölcsi 

iránytűvé legyünk a holnapokban is. 

 

Én optimista vagyok. A régieknél szebb lesz a XXI-ik század. Bízzatok, 

testvéreim! Jézus győzni fog. 

 

Derera Mihály 
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