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Sóskuti Zoltán: Gyönyörködök 

 
 

Gyönyörő látni az Isten 
Lelkének munkáját Bennetek, 
Testvéreim! Olvasni a cikkeket, 
amiket ez újságba küldtetek; 
látni a templomunkba jövıket 
vasárnaponként; hallgatni bi-
zonyságtételeiteket Istentisztele-
ten, Keresztkérdéseken, evangélizációs esteken; irodámban elbeszélgetve cso-
dálkozni, hogy formálja lelketeket; ámulni azon, milyen szépen szolgáltok, 
Szívbıl, a Szentlélektıl kapott lelki ajándékaitokkal. Hasonló csoda, amikor 
valaki érdeklıdve nyitott szívvel "bejön" az utcáról, vagy eljön közénk Isten-
tiszteletre egy ismerıse, rokona, barátja hívására! Áldott legyen a mi Urunk, 
hogy mindezt láthatom!  

Ez a Pünkösd! Isten 
Lelke ma is közöttünk 
munkálkodik, és mi lát-
hatjuk és tapasztalhatjuk, 
és leborulva a Szenthá-
romság Isten elıtt cso-
dálkozhatunk, áldásaiból 
élhetünk! Ennek nyoma 
ez az újság is... Remé-
lem, mind többen ámu-
lunk, örülünk és frissü-
lünk Gyülekezetünkben 
mindezek között. Isten 
áldja a növekedést. A mi 

dolgunk megtenni, amire az Úr indít, reménykedni, imádkozni és örvendezni!  

Mit hiszel a közönséges keresz-
tyén Anyaszentegyházról? 

Heidelbergi Káté 54. 

Hogy Istennek Fia az egész emberi 
nemzetségbıl Szentlelke és Igéje által, 
az igazi hitnek egységében magának az 
örök életre kiválasztott gyülekezetet 
győjt egybe a világ kezdetétıl fogva 
annak végéig: Azt oltalmazza és fenn-
tartja. És hogy annak én is élı    tagja 
vagyok és örökké az is maradok. 
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Zollerné Gabika: Gyülekezet és betegség összefüggése 
 
 „A hívık gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. „        
  /Ap.Cs. 4, 32. / 
A fenti Íge és cím kapcsán szeretnék bizonyságot tenni betegségem tör-

ténetérıl. 
A féléves történet – címszavakban – a szokványos: Tünetek. Beutaló. 

Idıpont-kérés. Vizsgálatok. Várakozás. Kontrollok.  Leletek, eredményekkel. 
Ez a sorozat még egyszer végig. Diagnózis!...Döbbenet!... Lelki „ lefa-
gyás!”...Onkológia! Felvétel: idıpont nélkül!  (Ez csoda!) 

 Új vizsgálatok, új leletek (Diagnózis megerısítése!)   Mőtét: Altatás, 
csövek, infúziók, stb. egy hétig. Testi legyengülés, de mégis: megújulás! Vé-
gül: hazajövetel! (egy kilónyi lelettel.)  

Eddig a száraz fizikai rész. 
A következı, a fontosabb, a lelki rész: kétfelıl megközelítve. 
1.Az én reagálásom a történetre (A sorrend CSAK idırendi!)  A döbbe-

net után rövid ideig lelki „szárazság”, bénultság volt az elsı állapot addig, 
amíg csak az agyamig jutott el a rossz hír, és nem a lelkemig! Kétségekkel, 
kishitőséggel, aggódással járt. Pedig sokat imádkoztam, fıleg álmatlan éjjele-
ken, és olvastam a Bibliát is, de alig tudtam felfogni, megjegyezni valamit 
belıle. Inkább csak a Testvérektıl szóban kapott bíztató Íge-versek jelentettek 
enyhülést a szorongásból. Valamiféle lelki hullámvasútban éreztem magam: 
egyszer fent, máskor lent szédelegve Magamtól alig voltam képes megnyug-
vást találni, mert folyton a betegség járt az eszemben. 

 2.A még fontosabb: a mi kegyelmes Istenünk reagálása, válaszai, ami 
nem késett: 

Elıször is aktivizálta Lelkészeinket, Ima-csoportunkat, a Bibliaórás és 
gyülekezeti Testvéreket az értem-imádkozásra! Sok-sok íge-verset kaptam 
szóban, írásban, üzenetben, több jó könyvecskét is. Hárman is mondták 
ugyanazt az Ígét: „Ne félj, csak higgy!” Sok bíztatást, együttérzést kaptam, 
amiért nagyon hálás vagyok! Bíztattak,- tele szeretettel -, hogy imádságban 
hordoznak a próbák közt!  İk szinte „hordágy-vivıkké” váltak, letéve engem 
Jézus lábai elé. (Márk.2, 3-4.) Imádságaik erejét megéreztem! Éreztem, hogy 
„egy szívvel- egy lélekkel” velem vannak! 

  Aztán teljes megnyugvást, békességet, bátorságot kaptam. Nemkülön-
ben az Igehirdetésekbıl: a sorsom elfogadását, életem teljes odaszánását ha-
talmas Istenünk kezébe. És a „gyızelem”-rıl reménységet. Így mentem nyu-
godtan a kórházba. A mőtét napja éppen a szerdai bibliaóra idejére esett. Kü-
lönösen e napon éreztem a Testvérek buzgó imáinak hatását: csodaképpen 
cseppet sem féltem! Isten „kirendelt” a mőtéthez két „İrangyalt”: az Altatóor-
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vost és Asszisztensét, akik mindketten hívı reformátusok! (Ez, egyetlen mon-
datom után kiderült).   

Befejezésül: hálás szívvel teszek tanúságot arról, hogy nagyon jó a mi 
gyülekezeti közösségünkbe tartozni. Úgy hiszem, attól jó egy közösség, ha 
Isten Lelke, a szeretet, az erı, a vigasztalás Lelke teszi ıket egy szívvé, egy 
lélekké, ha minden hívı megkapja ezt a Lelket.  Ez nagy áldása Istennek! Tıle 
óriási erıt képesek ez által közvetíteni!  Ebbıl az erıbıl én is kaphattam, amit 
nem lehet eléggé megköszönni, de meghálálni kell! Ettıl az erıtıl remélek 
további „erırıl-erıre jutást”!  Végül is tudom, mert régóta tapasztalom, hogy 
Isten tervei mind „javamra” szolgálnak! Akkor is, ha kapok még Tıle új „rá-
adás-idıt”, kegyelmi idıt feladatokkal, akkor is, ha a betegség által mind kö-
zelebb von Magához és végül akkor is, ha felkészít majd a „Nagy utazás”-ra, 
hogy boldogan tudjak Hozzá „hazamenni”!  

A Szentlélektıl áldott pünkösdi ünnepet kívánok! 
 

 
 

Tihanyi Erika: Személyes gondolatok a szív csendjében 

 
Zajos világ. A mindennapi küzdelem, hétköznapi gondok. Nehéz kisza-

kadni a rohanásból, hömpölygésbıl, az áradatból…sodródom, sodródunk. A 
világ keményen bánik velünk. Azt 
hiszem ez az, az idı, amikor alkal-
massá kell, tegyük magunkat a 
szeretetre, ezért keressük. 

Gondolkodom az életrıl, ta-
lálkozásokról, beszélgetésekrıl, és 
a csendrıl, az igazi csendrıl. A 
megélt csendesség, amelyben ki-
mondhatóvá válnak a lélek mélyén 
rejlı szavak. Istennek kimondott 
szavak. 

Miután elolvastam, gondola-
tokat ébresztett bennem… Megta-
nulni a csendet, hallgatni a csendet. 
Ahogyan élesedik a hallásunk, úgy 
tisztul a szívünk. Felfedezzük a lélek csendjét és benne a szívünk is hallani 
kezd. Csak akkor válik hallhatóvá az élet üzenete, amely egy nagyon finom 
nyelv, amit nem biztos, hogy meghallunk. Ahhoz hogy érthetı legyen meg 

„Királyokért és minden 
méltóságban levıkért, 
hogy csendes nyugodal-
mas életet éljünk, teljes 
istenfélelemmel és tisz-
tességgel.” I.Tim.2,2 
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kell tanulnunk a csönd nyelvét. Ehhez Istenre kell figyelnünk csendben. 
..Istent szeretni és szolgálni, Istenfélelemmel, tisztességgel. 

De van, amikor a szó elakad, amikor nem szól a kedves csak hallgat, a 
szív süket, nem történik semmi, nagyon nagy a csend. Ott szólal meg a mi 
nyelvünk, akik Istent szolgálják. Amikor rá gondolok, amikor egymásra gon-
dolunk, és ezen a nyelven beszélünk hozzá és egymáshoz, értjük az üzenetet. 
Hiszen testvérek vagyunk mindannyian és egy közös Atyához imádkozunk így 
értjük meg egymást.  

Együtt vagyunk, találkozásainkban, kapcsolatainkban, ismerısök, és 
„ismeretlenek” egy közösségben egymással, Krisztusban, és Krisztussal. 

Megélni ebben az együttlétben a harmóniát, jóságot, hőséget, alázatot, 
emberséget, önzetlenséget, szeretetet, vagy akár a mérhetetlen sok szenvedést 
is. Minden mulandó, emberek vagyunk, és az ember esendı. 

De, amikor szeretünk, megállítanánk az idıt, akkor jó lenne, ha örökre 
tartana az élet. Ebben a szeretetben nincs többé enyém és tiéd, csak miénk 
van: Mi Atyánk, Mi utunk, Mi családunk, Mi gyülekezetünk, Mi életünk, Mi 
halálunk. Idıtlen állapot. Hiszem, hogy ez az állapot Jézussal elérhetı. Vele 
megszőnik az idı… egy igazi ölelés, ami örökké tart, és nem tudom, nem aka-
rom elengedni… akkor kizuhannék a Paradicsomból. 

Gondolkodom… az igazi csendrıl, a szív csendjérıl. Ahol a szavakra 
nincs is szükség, csak a lelkünk mélyén rejlı szótlan bizonyosságra Istenrıl. 

 

 

 

Palásthy Zsolt:    Isten, ökumené, 
és a fény kettıs természete 

 
A történelmi egyházak január végén tartották közös imádságos idıszaku-

kat, az ökumenikus imahetet. Ökumené a keresztények egységre való törekvé-
se, mégis sokakban ellenérzéseket vált ki, idegenkednek tıle. Van, aki támad-
ja, szörnyő hibának, bőnnek tartja. 

Ebben a cikkben, szeretném saját álláspontomat egy természettudományi 
hasonlat segítségével bemutatni. Bátran megtehetem, mert sem teológus, sem 
fizikus nem vagyok. 

Magamról röviden annyit, hogy számomra nem ökumenikus hét, hanem 
ökumenikus lét adatott. Családomban, több nemzedékre visszamenıleg jel-
lemzı volt, hogy a fiúk katolikus, a lányok református keresztségben részesül-
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tek. Véletlen, vagy sem, a sor nálunk sem szakadt meg: én katolikus vagyok, 
feleségem református, és gyermekeink esetében is az elıbbi képlet érvényesül. 

Nos! Rövid fizikaóra ke-
retében, nagy vonalakban is-
mertetem a címben is szereplı 
fizikai fogalom, a fény kettıs 
természetének lényegét.  

Aki odafigyelt középisko-
lában, az tudhatja, hogy nagy-
nevő fizikusok évszázadokon 
keresztül vitáztak arról, hogy 
mi is a "fény". Eljött aztán az idı, amikor végre kijelentették, hogy a fény apró 
részecskékbıl, az úgynevezett fotonokból áll. A fény részecsketermészetét 
sikerült is kísérletekkel bebizonyítani, kb. hasonló módon, mint amikor mi azt 
vesszük észre, hogy az UV sugárzás következtében szépen lassan tönkremegy 
az ereszcsatornánk. 

A vihar azonban nem csitult, mert rengeteg jelenség megmagyarázhatat-
lan volt a foton-elmélettel, mígnem élelmes tudósok hitelt érdemlıen kijelen-
tették, hogy a fény elektromágneses hullám. Ám a hullámelmélettel sem lehet 
magyarázni egy rakás olyan tulajdonságot, amit a részecskeelmélettel lehetett. 

A szomorú történetnek az lett a vége, hogy a fényt kettıs természetőnek 
mondjuk: bizonyos esetekben részecskeként, bizonyos esetekben pedig hul-
lámként viselkedik. 

Már csak egyet csavarok a történeten. A fénynek nem a természete ket-
tıs, csak mi emberek nem tudjuk másként vizsgálni; tehát a modellünk kettıs, 
nem pedig a fény. 

Fizikaóra vége! 
Fizikaóra vége, de ökumené-elméletem kezdete, hogy Isten olyan, mint a 

fény. (Ez amúgy is igaz!) Egyházaink (és itt szigorúan a keresztény egyházak-
ra gondolok) saját modelljeik alapján vizsgálják Istent, hasonlóan, mint a fizi-
kusok a fényt. Mindegyik modell helyes lehet, még akkor is, ha látszólag el-
lentmondanak egymásnak; a fenti példánál is elıfordul az ilyesmi.  

Az sem baj (és ezért tanult teológusok biztosan haragudni fognak), ha a 
modellbe hiba csúszik. Isten ugyanis végtelen, véges agyunkkal felfoghatatlan, 
nem szégyen, ha nem látunk mindent egészen pontosan. Azt azonban senkinek 
sem ajánlom, hogy az ökumené jegyében elhagyja felekezetét.  

Ragaszkodjunk saját felekezetünk értékeihez, viszont bátran fedezzük fel 
a másik értékeit! Tanuljunk egymástól! Felekezetünk közösség, a közösség 
pedig alapvetı egysége Krisztus egyházának. Felekezeteink egységre törekvé-
se erı a kereszténységnek, egymás marcangolása viszont támadási felület a 

"...korunk és a világ állapota 
pedig megkívánja, hogy újra át-
érezzük missziós küldetésünket, 
hitünk továbbadásának vágyát és 
örömét" (Dr. Erdı Péter) 
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világ részére, ahol már amúgy is nagy divat a keresztények nevetségessé téte-
le. 

„Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem, ami összeköt!" Ettıl a mondattól 
többek homloka összerándul, torkukban gombóc keletkezik, kissé elsápadnak 
és zsebükben kinyílik a bicska. Szörnyő bőnöket tudunk egymás fejéhez vag-
dalni, amik (sajnálatos módon) sokszor nagyon is megalapozottak. Viszont 
nézzünk szét a világban! Ez most a széthúzás ideje? Olyan erıs a keresztény-
ség, hogy megengedhetünk magunknak némi ellenségeskedést? Nem! Ez most 
az összetartás ideje!  

Ami összeköt bennünket, az egy nagyon is mérvadó tény: Krisztus! Ami 
szétválaszt, az vajon felér vele?  

 
 

 

 
Földi Nikolett: Memoire 

 
Cikket kéne írnom – lebeg a fejem felett, mint Damoklész kardja.  Írjak 

valamit a hatodéves tapasztalataimról, hiszen lassan eljön a búcsú ideje. De 
annyi minden történt velem, hogy foglalhatnám mindezt össze egy oldal-
ban?!… Azon kezdek el gondolkozni, hogy hogyan kezdıdött minden… Tele 
voltam kérdésekkel, kételyekkel: vajon hogy fogadnak majd? – mégiscsak 
idegen elem leszek a gyülekezetben, sosem láttak, nem ismernek. Mi lesz az 
ifisekkel?- Velük vajon megtalálom a hangot? Ilyen és ezekhez hasonló kérdé-
sek tömkelege kavargott a fejemben, és sehogy sem akart letisztulni. Egyre 
idegesebb voltam, ahogy közeledett a nagy nap, szeptember 2-a, amikor elı-
ször kell kiállnom hatodévesként a gyülekezet közössége elé. Ez volt az elsı 
napom, és egyben az a nap, amikor minden kérdésem, kételyem szertefoszlott. 
Ugyanis rögtön aznap részt vettem egy munkatársi délutánon. Bár elsı alka-
lommal láttak mind az ifi képviselıi, mind a munkatársak, presbiterek kedve-
sen, nyitottan, olyan szeretettel fogadtak, amilyet még nem sok helyen tapasz-
taltam. Megdöbbentı volt számomra, hogy ennyi szolgáló lelkülető testvér 
van a gyülekezetben, hogy ilyen kötetlenül barátian tudnak egymással beszél-
getni. Ha valaki megkérdezné, mi a legelsı emlékem a gyülekezetrıl, biztosan 
ezt mondanám neki. Igen, de ez még csak elsı emlék, ha mindet fel szeretném 
sorolni, sosem érnék a végére. A kard továbbra is a fejem felett…  

Annyi szép emlék kavarog a fejemben, annyi kedves arc jelenik meg a 
szemeim elıtt. Az már eldılt, mindent nem írhatok le… Eszembe jut az ıszi 
gyülekezeti kirándulás, ahol olyan felejthetetlen élményekkel gazdagodtam, és 
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ahol lehetıségem volt a gyerekeket jobban megismerni, valamint a kirándulás 
díjának beszedése alkalmával elkezdhettem neveket tanulni. (Már akkor érez-
tem, hogy ez nem lesz könnyő feladat)☺ Mikor elıször ránéztem a listára, 
elkerekedett a szemem, mert annyi ismeretlen nevet láttam, hogy azonnal két-
ségbe estem. Persze aztán kiderült, hogy a nevek már ismerıs, kedves mo-
solygós arcokat takarnak. 

Felejthetetlen emlékként villan most is elém a kedd délelıtti baba-mama 
kör… Mosoly van az arcomon, mikor eszembe jut ez az alkalom, ahol a leg-
többet nevettünk, sokszor úgy, hogy még a könnyünk is kicsordult. Átélni azt, 
hogy az anyukák, nem csak egy gyülekezeti csoport tagjai, hanem barátokká is 
lettek, és ha kell együtt sírnak, vagy együtt nevetnek. Felbecsülhetetlen aján-
dék, hálás vagyok, hogy ezt én is láthattam, és egy kicsit részese lehettem. 

Ahogy a konfirmandusok péntek délután havat lapátolnak, ahogy a bib-
liaórán a tél vagy a hideg ellenére is 20-25-en ülünk, ahogy rengeteg mosoly-
gó gyerekarcot látok az adventi játszóházban, ahogy a bábelıadásra készü-
lünk, a munkatársi megbeszélések, az ebédek, a tavaszi ifi és konfi tábor, a 
péntek esti ifik – felbecsülhetetlen értékkel bírnak. Mosollyal gondolok a néha 
küzdelmekkel teli hittanórákra is. Rengeteg helyzet jut eszembe, ahol a töké-
letlenségemmel szembesültem, és megtanulhattam, hogy szabad hibázni, és a 
hibákból lehet tanulni. Ezek a helyzetek segítettek, hogy jobban megismerjem 
önmagam, és még jobban megismerjem Istent, aki a hibáimmal együtt szeret, 
és tud használni. Eszem-
be jut sok ELSİ: az elsı 
alkalommal a saját palás-
tomban prédikálni, elsı 
alkalommal ovis hittan-
órát tartani, elıször ve-
zetni egy bibliaórai be-
szélgetést, az elsı teme-
tés, elsı családlátogatá-
sok, és sorolhatnám még tovább. Egy biztos, ezeket az alkalmakat nem fogom 
elfelejteni.  

Hatodéves tapasztalataimat leginkább egy ige foglalja magában. Mindaz, 
amit itt a gyülekezetben átélhettem hiszem Isten terve volt az életem felıl, és 
hálás vagyok, hogy ide vezetett, hogy itt ennyi mindenre megtanított, és ilyen 
Testvéreket adott!  

 
 

„Én az Úr vagyok a te Istened, ar-
ra tanítlak, ami javadra válik, azon 
az úton vezetlek, amelyen járnod 

kell.”Ézs 48,17 
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Szarvadi Ilona: Mit hagyjunk gyermekeinkre? 
 
Nem szeretnék változtatni C.H. Spurgeon gondolatain, nincs nap, hogy át 

ne olvassam, ha nem sikerül, másik nap pótolom a hiányát, csodálatosan mély 
érzéseket tud kiváltani bennem és remélem mindenkiben, aki csak egyszer is 
kezébe veszi imádságait. Szó szerint idézem: 

„Természetes, hogy ag-
gódunk családunkért, de böl-
csen tennénk, ha aggódásunkat 
inkább a saját magatartásunk-
kal való törıdésre fordítanánk. 
Ha hőségesen járunk az Úrral, 
többet használunk gyermekeinknek, mintha nagy vagyont hagynánk rájuk. 
Egy apa szent élete a legnagyobb örökség a fiai számára.  

A jellemes ember saját élete példáját hagyja örököseire, és ez már önma-
gában is az igazi gazdagság kincsesbányája. Milyen sokan köszönhetik az 
életben való boldogulásukat szüleik példaadásának. 

Gyermekeinkre hagyjuk hírnevünket is. Az embereknek mindjárt jobb 
véleményük van valakirıl, ha meghallják, hogy megbízható, becsületes szülık 
gyermeke. Bárcsak minden ifjú ember ügyelne a család jó hírének megtartásá-
ra! 

Mindenekfelett pedig imádságainkat és az imádságot meghallgató Isten 
áldását hagyjuk gyermekeinkre, és ez kedvessé teszi gyermekeinket az embe-
rek között. Isten megáldja és megtartja ıket akkor is, ha mi már meghaltunk. 
De bárcsak elıbb megismernék a Megváltót! 

Egyenes, becsületes életünk Isten eszköze lehet fiaink és leányaink meg-
szabadításában. Ha látják, hogy hitvallásunk valódiságát életünkkel is bizo-
nyítjuk, akkor egyszer ık is Jézus Krisztus mellett döntenek majd. Uram, tel-
jesítsd be ezt az ígéretedet házam népén!” 

 

 

Csörögi Gábor: Gondolatok a Miatyánk sorozatról 

 
Üldözöm az idıt. Állandóan, reménytelenül. S közben a lényegre csak 

felszínes, lopott pillanatok maradnak. Hallgatom a prédikációt. Egy-egy mon-
dat homlokon csap, a gondolatok elkalandoznak, és már vége is. Jön az ima. 
Országod, kenyér..., – megvolt. Megbocsátás? Hát ez nehéz, lapozzunk! Pe-
regnek a szavak, mint egy tibeti imamalom. Felszínesség. Már megint ez a 

"Feddhetetlenül él az igaz, még 
a fiai is boldogok lesznek"  
Péld. 20,7 
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szó. Úgy tőnik ez az én legnagyobb kísértım. Hamar, gyorsan, épp csak a 
lényegre nem marad idı. Szabadíts meg a gonosztól! 

Hála nagymamának, az imát ismerem. De ér-
tem is? Itt a lehetıség. Egy hét, egy mondat. Van 
idı az erjedésre. Tudatosan kizártam az ajánlott 
könyveket, ezt a hegyet magam akarom megszen-
vedni. Ez az én belsı zarándoklatom. És rögtön itt 
az én, meg az akarat. Mit akarok ezzel elérni? Di-
csıséget? Nekem ez is megy? Talán ezen már túl 
vagyok. Igazán lemondani csak arról lehet, amivel 
szabadon rendelkezünk, a többi csekély értékő. 
Legyen meg a Te akaratod!  

Megbocsátás? Az egyik legtipikusabb jézusi mondatok egyike. Nem 
hagyja a kívülállás eleganciáját. Akarod? Ettél a tudás fájáról,  „… Íme az 
ember olyanná lett, mint miközülünk egy…”, hát akkor lássuk, hogy boldo-
gulsz a megbocsátás isteni feladatával. No, nem mindenkinek, az túl sok len-
ne, csak az ellened vétkezıknek. Igazi próbatétel. Bírod-e az isteni mércét, 
vagy elıhúzod a sajátot? Kicsit görbe, kicsit rövidebb, tipikusan emberi, töké-
letlen.  

Isten társává fogad a megbocsátásban. Akarjuk-e?  
 

 

Oláhné Nagy Anita – Sebıkné Babos Boglárka:  

FALAK a gyerekmunkában 

Egy FAL lehet ok örömre, lehet ok bánatra, így volt és van ez mostanság 
nálunk is. 

Visszatekintve úgy látjuk, a FALAK újra és újra felbukkanó motívumai e 
félévi szolgálatunknak. Idei elsı nagyobb megmozdulásunk a húsvéti játszó-
ház volt. Isten áldását tapasztalhattuk a program szervezésében és megvalósu-
lásában. A nagy FAL c. történet (Paul White: A buyufa alatt) bábelıadásával 
vittük közelebb a jelenlevı kb. 50 gyermekhez és szüleikhez. (A történetet 
Pócsikné Bornai Kamilla dolgozta át bábelıadássá.) A remek hangulatot pedig 
összeszokott zenészeink (Marcsu, Zoli, Zsolti) alapozták meg. A lelkes gye-
rekmunkás csapatot szorgos segítık és gyülekezetünk férfitagjai is erısítették, 
s hálásak vagyunk, hogy így együtt szolgálhattunk Isten dicsıségére. 
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Kérjük a kedves Testvéreket, hordozzák imádságaikban a jelenlevı szü-

lıket és gyerekeket, hogy örömmel jöjjenek közénk, és otthonra találjanak 
Istennél és a gyülekezetben! 

Ahogy az tapasztalható, elkészült a gyülekezeti termet két kisebb helyi-
ségre elválasztó FAL. Így egy már régóta dédelgetett álmunk vált valóra: he-
lyet tudunk biztosítani az anyukáknak, hogy kisbabájukkal, totyogó kisgyer-
mekükkel együtt maradva hallgathassák az Istentiszteletet, s szükség esetén 
kényelmesen meg tudják szoptatni, át tudják pelenkázni ıket. Ezzel párhuza-
mosan a Magocska csoportban elkezdıdik az óvodás korosztály sajátosságai-
hoz igazodó tanítás, foglalkozás, amit a gyülekezetünkben felnövı, hatalmas 
tudásvággyal rendelkezı gyerekek nagyon várnak és igényelnek. 

FALAK omladoznak a gyerekmunkás csapatban is, hiszen egyre össze-
kovácsoltabb a gyerekmunkában szolgálók közössége. Ezt bizonyítják a ját-
szóházak olajozott szervezése, és kivitelezése, a nyári napközis tábor elıké-
születei, amelyben mind-mind azt élhettük meg: számíthatunk egymásra, és 
mindenki örömmel, jó szívvel teszi oda magát. Ezt nagyban erısítik a külön-
bözı képzések, amelyeken EGYÜTT vehettünk részt jó néhány gyerekmun-
kással. Ilyen képzés volt idén Szabóné Zimányi Noémi egy napos kreatív hit-
tan tréningje, vagy a 6 alkalmas élménypedagógiai tréning. Jó EGYÜTT ta-
nulni, ötleteket győjteni. Ehhez külön öröm, hogy idén januárban megalakult a 
17. kerületi gyerekmunkások munkaközössége, melynek még elsı találkozója 
várat magára, de az említett képzéseken rákoshegyi-ligeti-csabai testvérekkel 
együtt vettünk részt. Elmondhatjuk tehát, hogy egyre több lehetıség nyílik 
meg a gyerekmunkában a hatékonyabb, élménydúsabb foglalkozások felé, és 
imádkozunk, hogy ezzel együtt gyermekeink szíve is nyiladozzon Isten felé. 

FALAK  kezdenek leomlani az iskolai hitoktatásban is, hiszen szeptem-
bertıl kötelezı lesz választani az 1. és 5. osztályban a hit-és erkölcstanóra és 
az etikaóra között. Egyrészt jó, hogy bejutunk az iskolákba a délelıtti idı-
szakban is, hiszen sokkal jobban be lehet vonni a családokat a gyülekezet éle-
tébe egy órarendbe épített foglalkozás által. Másrészt rengeteg szülı szívében 
épültek hatalmas FALAK a hitoktatással szemben, nagyon kicsi az érdeklıdés, 
hiányosak az ismeretek. Hisszük, hogy minden gyermek jól jár, akit hittanórá-
ra iratnak be, hiszen kis létszámú csoportban vidám, élménydús órákon érde-
kes bibliai történeteket ismerhetnek meg, és jókat játszhatnak és 
kézmőveskedhetnek. Érdemes a hittan.info címő honlapot böngészni, ahol 
megtalálható a hittanórák témája, néhány bemutató videó, minden, amit a hit-
oktatásról tudni érdemes. A keresztúri iskolákban történı hitoktatásról pedig 
gyülekezetünk lelkészei tudnak felvilágosítást adni. 

Kérjük a Testvéreket, imádkozzanak a döntés elıtt álló szülıkért és a hit-
oktatás beindulásáért is! 
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Jelenleg református hittanfoglalkozásokat tartunk: 

Óvodákban: 
Hófehérke (hétfı 15.15-15.45) 
Csillagszem (kedd 7.30-8.00) 
Mákvirág (kedd 15.30-16.00) 
Összefogás (szerda 15.30-16.00) 

Iskolákban: 
Újlak (szerda 13.50, 43. terem) 
Kırösi (csütörtök 13.45, „vaj” 
épület 17. terem) 
Pál Apostol (órarendbe építve 1-
12. évf.) 
Podmaniczky (órarendbe építve 1-
3. évf.) 

Várjuk a gyermekeket vasárnapi gyermek- Istentiszteleteinkre: 
KERET : 5-6. osztály 
Sasok: 2-4. osztály 
Kisfecskék: nagycsoport, 1. osztály 
Magocskák: kiscsoportos, középsıs ovisok 
Baba-mama: Egy munkatársunk tud minden héten segíteni ebben a cso-

portban, a legkisebbek az anyukájuk mellett maradhatnak, és együtt hallgathat-
ják majd az Istentiszteletet.  

 

 
Kelemen Réka: Konfirmáció 

 
 A konfirmáció hitünk és lelkünk megerısítése. Szüleink által tett fogada-

lom beteljesítése.  Most azt szeretném leírni, hogy mi hogyan éltük meg azt a 
két, évet mialatt felkészültünk a konfirmációra.    
Az idén konfirmálók: Akai Gábor, Bálint Laura, Dobrosi Stefánia, Kerestély 
Attila, Kóródi Gábor, Petruska Laura, Pap Richard, Szabados Zsófia, Vári- 
Nagy Csaba, Kelemen Réka. 

Mi 2011 ıszén kezdtünk el járni konfi órákra. Az elsı évben még jártak 
velünk többen is, azonban ık a második évet nem tudták folytatni. Közülünk 
többen a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói va-
gyunk. Így egy összeszokott társaság érkezett konfi órákra. Kati néninek hála, 
sok mindent tanulhattunk már. Az órák sem voltak teljesen ismeretlen témájú-
ak. Mindenki belevitte saját személyiségét a beszélgetésekbe. Sosem volt 
olyan, hogy rossz válasz. Kérdéseinket bátran feltehettük, elmondhattuk véle-
ményeinket. 

Az, amikor Zoli bácsi tanított minket a szemében tükrözıdtek az érzései. 
Az, ahogy a hitrıl, Bibliáról, Istenrıl tud beszélni, az, az elkötelezettség a sza-
vaiban elképesztı. Az elsı évben leginkább az Ószövetségrıl tanultunk, bár 
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nagy vonalakban az Újszövetségrıl is szó esett. Ha valaki beszólt a másiknak, 
vagy ha késtünk órákról, esetleg nem tanultuk meg az anyagot, nem készítet-
tünk házi feladatot, a jutalmunk különbözı mennyiségő fekvıtámasz volt. Ezért 
hamar rájöttünk, hogy az órákon nem bántjuk a másikat, úgy, mint az iskolá-
ban, házi feladatainkat el kell készíteni, ha nem akarunk nagy karizmokat. Sen-
ki nem mond rosszat, csupán csak más szemszögbıl látjuk a dolgokat. Tanul-
tunk az alkalmakra, még ha ez nem is volt mindig észrevehetı. Az órák hangu-
lata változatosan alakult. Volt olyan, amikor nagy szidásokat kaptunk, mert 
nem tanultunk, azonban volt olyan is, amikor még Zoli bácsi se bírta ki nevetés 
nélkül a reagálásainkat. 

Kötelezı volt elmenni Piliscsabára, konfi táborba. Itt egy péntek délután-
tól vasárnap délutánig tartó hétvégén vehettünk részt. Ha tovább nem is, de arra 
a hétvégére közelebb kerültünk a „jó úthoz”, Istenhez. Még ha a tábor után 
folytatódott minden a megszokott módon és visszakerültünk a hétköznapokba, 
megtettünk egy lépést. Megismerkedtünk az akkori konfi2-es csoporttal és, 
barátságok alakultak. 

A sok tudást, amit magunkba szívtunk az alatt az egy év alatt egy vizsgá-
val kellett bizonyítanunk a presbiterek és más érdeklıdık elıtt. Mindenkit jól 
teljesített. Így az elsı évet sikeresen zártuk. 

A második évben, azaz ısszel csoportunk megfogyatkozott különbözı 
okok miatt, így lettünk tízen. Ez az év sokkal komolyabban telt el, mint az elı-
zı. Leginkább az Újszövetségrıl beszéltünk. A könyveit, leveleit értelmeztük, 
ismerkedtünk velük. Hozzákötöttük a Gyülekezeti élethez. Elértük, hogy gon-
dolkozzunk.  Mint megtudtuk a szövegértési készségünk gyenge és lehet, hogy 
volt olyan, amire nagy nehézségek árán lehetett minket rávezetni, és lehet, 
hogy álltunk úgy, hogy nem konfirmálunk, de azt kell, hogy mondjam, itt va-
gyunk és nem adtuk fel. Készülünk a vizsgára és biztos mindenki átmegy, mert 
mindenki mögött nagyon sok munka van. Túljutottunk a mélyponton és ha 
lehet azt mondani, szerintem az még szorosabbra főzte a köztünk lévı kapcso-
latot.   
  Idén szeptemberben megalakult az Ifi2. Többen közülünk oszlopos 
tagjai lettünk. És szerintem nagyon jó közéjük tartozni, mivel egy fantasztikus 
közösség tagja lehet. Sokat beszélgetünk, nem kevés szó esik Istenrıl. Ját-
szunk, segítünk egymásnak és pusztán csak jól érezzük magunkat. Ez hogy 
kapcsolódik a konfirmációhoz? Hát úgy, hogy ezeken az alkalmakon is köze-
lebb kerülünk Istenhez, több szó esik olyan témákról, amik konfi órákon is 
elıkerülnek. Segítenek, hogy egy ıszinte fogadalmat tehessünk. 

Ebben az évben is részt kellett vennünk a konfi/ ifi2 táborban. A hétvégén 
a Barátság volt a téma. Mindenkiben egy pozitív élmény maradt a táborról és 
az ifi2 új tagokkal bıvült.  
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Most teljes erıbedobással készülünk a vizsgára, melynek idén több jelen-

tısége van, mint tavaly.  
Nekem biztos, hogy hiányozni fognak az órák, fekvıtámaszok, megvála-

szolhatatlan kérdések, maga a hangulat, ez a társaság.  Nagyon sokat jelentett 
számomra ez a két év. Sokat tanultam, sok kérdésemet megválaszolták, egy 
olyan közösség tagja lehettem, amit nem szeretnék csak úgy eldobni. Az ifiben 
újra találkozhatunk, beszélgethetünk, de sosem lesz még egy utolsó konfi óra, 
ahol elmondják, milyen gyíkok vagyunk, hogy ezt, meg azt sem tudjuk, de 
azért remélem, hogy jó szívvel gondolnak majd vissza ránk.  

Konfirmálásunk után Zoli bácsit és Bogi nénit átengedjük az alattunk já-
róknak pár ıszhajszállal és tapasztalattal gazdagítva. 

 

 
 

Antal Dianna és Csipkés Attila, azaz a Csipkés házaspár: 
Élményeink a „Házas kör”-röl 

 
Amikor elıször hallottuk a vasárnapi istentiszteletek utáni hirdetésekben, 

hogy nemsokára indul egy 7 alkalmas program „Házas Kurzus” néven kifeje-
zetten házaspároknak, öröm és kíváncsiság töltött el bennünket. Kimondhatat-
lan volt az öröm a szívünkben, amikor jelentkezésünk után nyilvánvalóvá vált a 
számunkra, hogy részesei lehetünk egy olyan lehetıségnek, amirıl eddig csak 
keresztyén és pszichológiai könyvekben olvashattunk, amely irodalmak a nı és 
férfi kapcsolatával, a házassággal, annak szépségeivel, nehézségeivel és felada-
taival foglalkoztak. Alig vártuk az elsı alkalmat, hogy az eddig csak olvasotta-
kat, vagy elıadásokon hallottakat most a gyakorlatba is átültethessük. Nem 
beszélve arról a gazdagságról, hogy most nemcsak az egyén, vagy jobb esetben 
a pár találkozik a tanultakkal és próbálja azt elsajátítani, alkalmazni a minden-
napjaiban több-kevesebb sikerrel, hanem több pár, pontosan 13 házaspár együt-
tesen egy akarattal azon voltak és vannak, hogy párkapcsolatuk még jobban a 
másik fél boldogságára, önmaguk, egymás és gyermekeik gazdagodására szol-
gáljon. 

Olyan színes palettával készültek a szervezık, hogy nem gyıztünk bele-
mélyedni, belemelegedni egyik témába, a következı alkalmakon már a házas-
ság másik fontos területével kezdtünk dolgozni. Témáink az „idızített bombák-
tól”, a szeretetnyelveken keresztül az anyós, após feszültségén át a szexualitást 
sem kihagyva még oly sok témát érintett. Elıször a 7 alkalom elsı hallásra még 
bıségesnek, elegendınek tőnt, de egy-két alkalom után rá kellett jönnünk, 
hogyha ez a kurzus ugyanabban a formában és felállásban még ma is tartana, 
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akkor sem értünk volna témáink végére. Hogy enyhítsük e hiányérzetünket, a 
kurzus lezártával, amely egy csodás együtt töltött váci hétvégén volt, megálla-
podtak a tagok abban, hogy a már közös úton elindult kis közösségünk tovább-
ra is havi rendszerességgel találkozni fog. E találkozások alkalmával újabb, 
vagy a már elkezdett témáinkat boncolgatjuk, élményeinket, tapasztalatainkat 
megosztjuk egymással. Terveink között szerepelnek közös kirándulások, ahol a 
szabadidı eltöltésével spontán lehetünk majd egymás és gyermekeink örömére. 
Nagyon hálásak vagyunk, hogy életünk élménye lehetett és lehet a „Házas 
Kör”. 

Szívbıl reméljük és kívánjuk, hogy minél több házaspár részesüljön ebben 
a jóban!  
 

 

 

Soltész Sándor: Gondolatok a Keresztkérdések sorozatról 
 
Kissé aggódva érkeztem az elsı alkalomra, nem igazán tudtam, mire szá-

míthatok, mi fog történni a 
két és fél óra alatt, hiszen 
nem olyan régóta vagyok e 
gyülekezet tagja, nem is 
igazán ismertem senkit és 
ilyen alkalmakon sem vet-
tem eddig részt. 

Már az elején meg-
nyugtató volt, hogy azért persze volt néhány ismerıs, meg, hogy vacsorával 
kezdtünk, s tovább fokozta nyugalmamat, hogy nem az ilyen újsütető tagokat 
„tálalták fel fıfogásként” a régebbi gyülekezeti tagoknak, azaz lefektetésre 
került néhány alapelv, ami nagyon megnyugtató azok számára, akik nehezeb-
ben nyílnak meg és inkább csak figyelnének. Ekkor még azt hittem, én is ezek 
közé tartozok. 

A vacsorát követıen általában egy gyülekezeti tag bizonyságtételét hall-
gathattuk meg, majd következett a lelkipásztori elıadás az alkalom fı témájá-
ról, amelyet egy jó órás beszélgetés követett az egyes csoportokon belül. Há-
rom asztaltársaság volt, amelyek mindegyikében két-két csoportvezetı segítsé-
gével folyt az eszmecsere az elıadáson hallottakról irányított kérdések alapján. 
Persze gyakran eltértünk a tárgytól, de a csoportvezetık mindig ügyesen visz-
szatereltek bennünket a kívánt mederbe. 



Keresztút/r 12. szám                                                     16. oldal                                                     Pünkösd. 
Nagyon kellemes meglepetés volt, hogy nem akarta senki a „másikra 

tukmálni” Istent, senki nem akart megítélni sem engem, sem a hitem, sem a 
gondolataimat, sem a kérdéseimet; tényleg igazán jót beszélgettünk függetlenül 
attól, hogy ki milyen szakaszán tart az Istennel közös útján. 

Nagyjából a harmadik alkalom táján elszállt belılem minden idegenkedés 
és szorongás; ettıl kezdve felszabadultan és nyitottan tudtam részt venni a cso-
port életében, megosztani velük gondolataimat a felvetett hitbéli kérdésekrıl. 
Sok kérdésemre választ kaptam az elıadásokból, – amelyek a keresztény vallás 
és vallásosság lényegi elemeit próbálták nem hittudósok számára is érthetıen 
megvilágítani –, illetve a beszélgetések alatt, de talán még ennél is több új kér-
dést hoztak felszínre az elhangzottak, ezáltal vágyat ébresztve bennem, hogy 
még jobban megismerjem Istent és rajta keresztül önmagamat. 

Köszönöm, hogy ott lehettem és ıszintén sajnálom, hogy csak nyolc alka-
lom volt.  

 

 
 

Babosné László Margit: 

Református egyházunk jelene és jövıje 
 
Továbbított gondolatok a Bp. Északi Református Egyházmegye presbiteri 

konferenciájáról: Mátraháza, 2013. február 21-23. 
Az elıadók többféle helyzetelemzést adtak egyházunk és hitéletünk korje-

leirıl, a kiúttal kapcsolatos elképzelésekrıl. 
Diagnózis: 
A világban spontán folyamatok zajlanak, amelyek nem ok nélkül valók. A 

nyugati világban és Európában is csökken a keresztyénség hatása, miközben 
Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában és Kínában robbanásszerően nı. A fo-
gyasztói szemlélet értéktelenné tette a hitet. A kötelezıvé tett ideológiák után 
az emberek szabadon akarják eldönteni, mi az érték, ez teljes zőrzavarhoz veze-
tett. 

Ami a magyar reformátusságot illeti, úgy gondolták sokan, hogy a rend-
szerváltás az egyházakat megújítja, hitbeli ébredéseket is hoz. Nem így történt. 
Gyülekezetek néptelenednek el, megindult egyfajta beáramlás a városi gyüle-
kezetekbe. A Zsinaton belül megalakult egy „Jövıkép Bizottság”- párbeszédet 
kezdeményeznek a gyülekezetekkel 3 beszélgetés feldolgozása kapcsán. 

Útkeresés, mint terápia 
„Válságmenedzselés helyett az egyház legyen egyház, Krisztus teste.” 
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„Tervezgetés helyett leülök imádkozni, ahol Krisztus kiárad, ott a tagok 

szaporodnak.” 
 „Az egyháznak is bőnbánatot kellene tartania, mert a múlt rendszerben 

leállította az ébredést.” 
„A gyülekezetek növekedését Isten adja. A létszámnövekedés nem cél, Is-

ten ajándéka.” 
„Az egyházak erıtlenedése Isten ítélete is lehet.” 
„Isten választott népe a bárkában van, a hajó urát, Krisztust kell megkér-

dezni, a jövınk, az örökélet az ı kezében van!” 
„Nekem,- akit Jézus megérintett,- kell továbbadnom a szeretet evangéliu-

mát, ha a másik Krisztusává válok, akinek letörlöm a könnyeit, gondját enyhí-
tem.” 

„A szeretet evangéliuma vonzó a ma emberének, de nem tudunk megszólí-
tani, beszorultunk a templomba.” 

 
Istennek hála-a mi gyülekezetünkben áldássá válik küldetésünk betöl-

tése. 

 

CLAUDIA CASINI: KÖSZÖNÖM NEKED, URAM 

Hogy te vagy az én erım 
ha gyengének és erıtlennek érzem is magam 
 
hogy te vagy az én zsoltárom 
ha nem is jön a számra imádság 
 
Hogy te vagy az én üdvösségem 
ha sebzetten nyalogatom is a sebeimet 
 
hogy te vagy az én békességem 
ha idegesnek és nyugtalannak is érzem  magam 
 
hogy te vagy az én utam 
ha olykor túl keskenynek és rögösnek tőnik is 
 
hogy te vagy az én igazságom 
ha a világ körülöttem tagadni akar is Téged 
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Hogy te vagy az én világosságom 
ha olykor sötétben botorkálok is 
 
hogy te vagy az én kegyelmem 
ha nem is érdemlem azt meg 
 
hogy te vagy az én megváltásom 
ha néha láncra verve érzem is magam 
 
hogy te vagy az én hitem 
ha viaskodom és kétségeskedem is 
 
hogy te vagy az én reménységem 
ha csüggedtnek és bátortalannak érzem is magam 
 
hogy te vagy az én szeretetem 
ha a szívem nem is érzi 
amit az ész már régen tud. 
 
Köszönöm Neked,Uram, 
hogy nem kell az érzéseimre hagyatkoznom, 
éppoly ingatagok azok, 
mint a szélfútta nádszál. 
Köszönöm,hogy építhetek a Te Szavadra, 
mely szilárdan áll és igaz 
örökkön-örökké.  
 

 

A SZENTLÉLEKHEZ 

Jézus küldött hozzánk szeretet Lelke, 
hogy láthatatlan kincseid szívünkbe rejtsed. 
Erıd bátorít és Lelked irányít, 
Lelkünk kitárjuk: sugaras örömöd szívünkbe világít. 
Szentlélek szállj szívünkbe 
és maradj ott örökre! 
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SZERETETBANK 

 
Illés Jánosné   -   cukorbetegséggel kapcsolatos tanácsadás 
                            06-20-364-1494 
                            IllesneEva@t-online.hu 
 
Janiné Vakulya Gabriella   -   virágdíszek kötése alkalomra 
                                                06-30-835-5427 
                                                gabijanine@gmail.com 
 
Mell Péter   -   fizika és kémia korrepetálás bármely életkorban 
                        06-30-429-1070 
                        mell.peter@hdsnet.hu 
 
Nagy Annamária   -   munkakeresésben való segítségnyújtás, javasolni 
tud munkaerı közvetítıket, segíteni tud önéletrajz megírásában, interjúzáshoz 
való felkészülésben 
                                   06-30-337-5957 
                                   nagyanna73@gmail.com 
 
Csörögi Gábor   -   segítség adóbevallás elkészítésében 
                               06-30-212-1197 
 
Oroszlányiné Jakab Klára   -   német korrepetálás, segítség német tanu-
lásban kortól függetlenül 
                                                   257-4612, 6-30-949-0057 
                                                   obkovin@t-online.hu 
 
Dr.Kovács Zsófia   -   orvosi tanácsadás 

                                    06-30-485-2623 
                                    paszkal4@gmail.com 
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2013-ban eddig 5 alkalommal végeztünk keresztelési szolgálatot. 
Megkereszteltük: Szegedi Dorinát, Ábrám Botondot, Kovács Rékát, Da-

rabos Dorottyát, Soltész Leventét – gyülekezetünkben elkezdett életükre Isten 
gazdag áldását kívánjuk! 

 
2013-ban eddig 10 alkalommal végeztünk temetési szolgálatot: 
Utolsó útjára kísértük: Szondi Emıkét, Raffai Lászlóné Pécskai Etelkát, 

Chiló Lászlónét, Sinkai Imrénét, Máthé Istvánt, Dr. Horváth Mihályt, Csaba 
Bélánét, Reich Miklósnét, Gula Józsefnét, Kiss Attilánét. 

 
Ebben az évben kértük Isten áldását Járai Zsolt és Tóth Zsuzsanna házas-

ságára. 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keresztút címő újság – Kiadja:  
a Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség 

Jelen szám felelıs szerkesztıje: Sóskuti Zoltán és Kelemen Zoltán 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak írásukkal, ötle-

tükkel újságunkhoz! 
Elérhetıségek: net: keresztur.wbi.hu; soskutizoltan@gmail.com;  

Telefon: 06-30-822-5435; 209-4267                      Postacím: 1173. Pesti út 31. 
 

keresztur.wbi.hu 

Szeretettel ajánljuk honla-
punkat. 

� élő Istentisztelet 
� gyülekezeti naptár 
� képek 

Kövessen minket  
Facebookon is! 


