
„Mikor pedig beesteledék, 
letelepszik a tizenkettővel…”  

(Mt 26,20) 

 

 
 
 
 
 
II. évfolyam 1. szám Húsvét 

Internet: http://keresztur.zsoltar.hu 

A Szentírás egyik legkülönösebb szakasza a nagycsütörtöki 

vacsora, azaz az utolsó vacsora története. Gondolkozzunk most erről 
együtt a Kedves Olvasóval – újságunk második számának nyitásaként! 

Örök jel e vacsora: szívünkbe vésett mozdulatok, mondatok; és 
tanulság sok nagy igazságról. Valóban nagy nap ez! Mégis a húsvéti 
ünnepkörben, mintha elsikkadna ennek 
jelentősége, mintha a 
kereszt és az üres sír körül 
forognának csak gondolataink az 

ünneplésünkben. Pedig ezek fontos 
előzménye a kenyér és a kehely által szimbolizált nagycsütörtök. A 
kereszt a megváltásunkra hat ki, az üres sír a feltámadásunkra és az örök 
életünkre; ugyanakkor a kenyér és a pohár is kihat egész életünkre, 
Krisztussal és az Ő testével (népével) való tápláló közösségünkre. 
Valóban nagy ünnep számunkra? (Gyülekezetünk eddigi istentiszteleti 
rendjében nem is szerepel – talán majd jövőre igen, ha megértjük, 
milyen fontos ünnep ez!) 

Javaslom a Kedves Olvasónak, vegye most maga elé az utolsó 
vacsora történetét, és a továbbolvasás előtt élje át, gondolja át azt az 
estét!… 

Az asztalközösség intimitása: 
együtt enni és inni – Jézus 
asztalközösségei meglepőek. 
Sokszor olvassuk, hogy 
bűnösökkel, vámszedőkkel eszik együtt – itt pedig azokkal a 
tanítványokkal, akikről jól tudta: egyik elárulja, másik megtagadja, a 
többi félelmek közt bujkál majd… Mégis: vállalja a közösséget velük! 
Ott a kereszt árnyéka a tálon, amiből együtt esznek…; mégis e 
mélységben is ajándékoz Jézus: Önmaga elfogadó, „annak-ellenére-
való” szeretetét, és ennek jelét: az Úrvacsorát szerzi mindenkori 
tanítványai számára. 

A jellegzetes jézusi mozdulat: „…vevé a kenyeret, hálákat adván 
megtöré és adá tanítványoknak…” Enni tanít, élni tanít, adni tanít…Így 
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tett ott az ötezer ember megvendégelésénél; így tett az emmausi úton 
feltámadása után – erről ismerik fel Őt. Így tesz majd ama eljövendő 
nagy vacsorán is, ahol a megváltottak ülnek a nagy-nagy asztalnál – 
véget nem érő közösségben és minden mélységet betemető szüntelen 
örömben.  

Kik ülnek majd ott? Azok, akik megtanultak hálát adva enni, 
megtörettetni, odaadatni másoknak. Akik megértették ezeket a 
nagycsütörtöki mozdulatokat: a mélységben is hálát adni, és 
önmagunkat odaadni „mások életének asztalára”. 

Nem véletlen, hogy János apostol – a szinoptikusokkal ellentétben – 
evangéliumában a lábmosás történetét illesztette be ide, erre fókuszálta 
a nagycsütörtök elbeszélést. Igen, az egyik oldal: azzal a Jézussal vannak 
közösségben a tanítványok, aki önmagát adja, erre készül; s erre szerzi 
emlékeztetőül az Úrvacsora két nagy, sokat mondó jelképét (a kenyeret 
és a bort). A másik oldal: Jézus önmaga után egymásra irányítja 
apostolai figyelmét: mossátok meg egymás lábát… 

Ez a nagycsütörtök kettős aspektusa: Jézusra nézni, ahogyan 
megtöri a kenyeret, ahogyan megtöretik Ő maga; illetve egymásra nézni, 
észrevenni Krisztus testének tagjait (ld: 1Kor 12. rész!), mondjuk így, a 
mellettünk levő testvért. 

Nagycsütörtök: a Krisztus-test épülésének és megtöretésének 
ünnepe egyszerre. Épül, mert maga a Krisztussal való közösség táplálja; 
de megtöretik, mint egykor Mesterünk, mert a Krisztus-test tagjának 
lenni egyenként és közösségileg is mindig a szeretet önfeláldozásával jár.  

A nagycsütörtöki vacsora, a ház melege után jön a Gecsemáné hideg 
éjszakája. A Krisztussal való bensőséges közösség után ki kell menni, a 
megpróbáltatások ideje jön… Ma is így van. Az Úrvacsorai közösségben 
valami hatalmas csodát, drága közösséget, találkozást élünk át, de utána 
jön a „gecsemáné”… Vajon a megízlelt és megtapasztalt jézusi szeretet, a 
nagycsütörtök meghittsége és ereje kitart-e majd ott kinn, a 
megpróbáltatások között? 

 Sóskuti Zoltán lelkipásztor 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Háttal álltam a világossághoz, arccal a megvilágított 
tárgyakhoz; természetes, hogy így arcom, mely a 
megvilágított dolgokat szemlélte, világosságot nem 
kaphatott."           Ágoston: Vallomások  (IV. könyv/XVI./3.) 
 
"Bár Ő az Úr, én mégis úgy beszélek vele, mint egy 
baráttal."                                                       (Avilai Teréz) 
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Egyáltalán mit és 
mennyit jelent nekem Jézus? 

Megdobogtatja a szívemet, 
ha Rá gondolok? 

 

 
SS ZZ AA BB AA DD OO SS   ÁÁ DD ÁÁ MM NN ÉÉ   JJ UU TT KK AA ::   

KK II CC SS OO DD AA   NN EE KK EE MM   JJ ÉÉ ZZ UU SS   KK RR II SS ZZ TT UU SS ??   

Egy igehirdetésben hallottam: az igehirdető mondta el, hogy ha 
megkérdeznék tőle, hogy mi lenne a legszörnyűbb, ami vele 
bekövetkezhet, akkor számára az lenne a legborzasztóbb, ha egyszer 
csak semmit nem jelentene számára Jézus, ha nem dobogtatná meg a 
szívét többé az, hogy Jézusról hall, hogy Jézusra gondol. Ha számára 
teljesen közömbössé válna Jézus. 

Azóta is sokat gondolok erre a vallomásra. Nekem is ez lenne a 
legszörnyűbb, ami velem történhetne? Egyáltalán mit és mennyit jelent 
nekem Jézus? Jelent egyáltalán valamit? Megdobogtatja a szívemet, ha 
Rá gondolok? 

Sokaknak Isten, Jézus léte csupán egy teológiai, filozófiai kérdés. 
Talán hiszik, hogy létezik Isten, mert sok minden Isten léte nélkül nem 
magyarázható a természetben, a tudományban. De a mindennapokban, 
a saját életükre nézve semmit nem jelent, semmilyen hatással nincs. 
Vannak, akiknek Jézus egy 
erkölcsi tanító, vagy egy példakép. 
Szívesen hallgatják néhány erkölcsi 
tanításait, talán még az 
igehirdetéseket is, a Biblia tanítását 
is érdeklődve olvassák, de ennyi elég is. 

Jézus azonban ennél sokkal többet is jelenthet: a mindennapok 
csodáját, a leghűbb barátot, a legjobb segítőtársat, a legbölcsebb 
tanácsadót. Át- meg átszőheti a mindennapjainkat, gondolatainkat, 
érzéseinket, döntéseinket. Aki nem csak elméletben létezik, nem csak 
jókat mond, hanem mindig velem van - gondolataimban, érzéseimben. 
Kívánom, hogy Jézus ilyen valóságosan jelenlevő lehessen az 
életünkben, Aki megdobogtatja a szívünket, és Aki irányítja életünket, 
tanácsol döntéseinkben. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elmélkedés 

GG YY ÜÜ LL EE KK EE ZZ EE TT II   EE SS EE MM ÉÉ NN YY EE II NN KK BB ŐŐ LL ::   
(2008. január-március) 

Megkereszteltek: Sóskuti Fanni, Vancsik Szintia Patrícia, Nagy Marcell 
Tamás – Isten áldja meg a szülőket, keresztszülőket, adjon jó előmenetelt! 
Temetések: Kiss Mihály, Szederkényi Ferenc, Szabó Antal, Deme 
Ferencné– Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családoknak! 
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OO LL ÁÁ HH NN ÉÉ   NN AA GG YY   AA NN II TT AA ::    
HH II TT TT AA NN   AA   MM ÁÁ KK VV II RR ÁÁ GG   OO VV II BB AA NN   

Szeptemberben kedves örökséget vehettünk át Kelemen Zoltánné 
Marcsuval: ismét igény mutatkozott a hittan foglalkozásokra a Mákvirág 
Óvodában, melyet még Szabóné Zimányi Noémi lelkipásztor kezdett el, 
nagy sikerrel. 

Világraszóló tervekkel 
kezdtünk neki a készülésnek, 
melyeknek egy része 
megvalósult, más része nem. 
Terveztük, hogy énekszóval 
gyűjtjük össze a gyerekeket a 
csoportokból, akik, mikor 
meghallják az ismerős dalt, 
felpattannak a helyükről, és 
sietnek hozzánk csatlakozni, 
velünk énekelni. Ez például nem 
valósult meg. Helyette 
találkoztunk az alvástól még összeszűkült szemű, az uzsonnától vajas 
arcú kisfiúkkal és kislányokkal, akik nem mindig érnek rá hittanra jönni. 
Ebben aztán hathatós segítségünkre vannak az óvó nénik (köszönet 
érte!), akik ilyenkor felajánlják, hogy „dolga végeztével” szívesen 
utánunk hozzák az elfoglalt gyerkőcöt, hogy ne nekünk kelljen 
visszamenni érte. 

A foglalkozásokon a közös imádság és az ének már egyre 
hangosabban szól, ahogy kezdik mind jobban és jobban megtanulni a 
szövegüket. Igyekszünk az órán elhangzott történeteket, énekeket 
szorgalmasan leírogatni és beragasztgatni a füzetekbe. Ennek az a célja, 
hogy otthon a szülő újra elolvashassa gyermekének a történetet, és 
segíthessen az ének felidézésében is. A foglalkozások 20-30 percig 
tartanak. Kezdetben nehéz volt ilyen rövid időbe belesűríteni a 
mondandónkat úgy, hogy azt még a gyerekek is élvezzék. De minden 
történetre két alkalmat is szánunk, így van lehetőség az elmélyítésre, 
éneklésre és kézműveskedésre is.  

Februárban kezdtük el sorra meglátogatni a gyermekek családját, s 
mikor majd az időjárás is megengedi, meghívnánk őket egy kerti 
sütögetésre. Szeretnénk, ha jobban megismerhetnénk őket, és ők is 
minket. Kérjük a kedves Testvéreket, hordozzák imádságukban a mi kis 
közösségünket, a családokat és terveinket! 

 

A gyülekezet 
életéből 
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DD EE MM EE   KK RR II SS ZZ TT II     
II FF JJ ÚÚ SS ÁÁ GG II   KK ÖÖ RR   

  
2008. január 12-e óta elindult gyülekezetünkben az IFI. Ezzel 

a cikkel szeretnénk bemutatkozni és köszönteni a 
gyülekezetet. 

 
„Kedves Isten! Ma reggel találkoztam az új lelkipásztorral. Együtt 
gereblyéztünk a templomkertbe. Megkérdezte, hogy szeretnék-e segíteni 
neki egy IFI megalakításában. Meglepődöttségem után egyből igent 
mondtam. Hazafelé ezer meg ezer kérdés keringett a fejemben: Hogyan 
tudnék én segíteni? Kikkel szolgálnék együtt? Kik jönnének egyáltalán 
IFIre? Minden olyan lehetetlennek és távolinak tűnt. Csak elkezdtem 
imádkozni és vártam. Aztán adtál testvéreket, akik szolgálni akartak. 
Adtál időt, hogy megismerjük egymást. Adtál álmokat és ötleteket, 
amiket együtt akartunk megvalósítani. Elkezdtünk meghívókat készíteni 
a megnyitó bulihoz, elkezdtünk régi konfirmandusokat felkeresni, és 
legfőképpen elkezdtünk együtt imádkozni. Aztán eljött A Nagy Nap. Az 
első IFI. Nem tudtuk, hogy ketten vagy harmincan fognak jönni, de 
hittük, hogy Te hozod el őket…  
És jöttek. Régi és új arcok, akikre öröm volt visszamosolyogni. Akikről 
talán akkor még semmit sem tudtunk, de volt egy közös pontunk, mert 
Te összekötöttél minket. Azóta már hónapok teltek el. Mégis felülmúltad 
minden várakozásunkat. Egy közösség lettünk, ahová jó tartozni. 
Péntekenként 6-tól találkozunk az IFI teremben, ahol eddig az 
érzelmeinkről beszélgettünk: szégyen, öröm, szeretet, harag, szerelem… 
Ezáltal pedig nemcsak magunkat és egymást ismerjük meg jobban, 
hanem Téged is. Ennél nagyobb örömöt nem is tudok elképzelni. 
Köszönöm!” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Aranyköpéseink”: 
„-Isten annak örül, ha még azt is elmondom neki, ha 

bajom van vele. 
Mire Gábor: Nem is tudnád a háta mögött elmondani.” 

 
„Ha Isten kedélyállapota a mi tetteinktől függene, akkor 

folyton depressziós lenne.” 
 

A gyülekezet 
életéből 
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Íme egy kis ízelítő, ahogy mi látjuk magunkat: 

A képen sorrendben: 
Gergő, Kristóf, Bog,i 
Attila, Gábor , Bori, 
Erika, Zsófi, 
Attila, Anita,  
Bence, Marci, 
Robi, Szabina,  
Nándi, Kriszti, 
Timi, Marcsi, 
Bogi,  és  
a gép mögött  
Zoli (bácsi) 
 
 
 
Megnyitó buli csoportképe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nekünk nagyon tetszik az Ifi , amióta elkezdődött, azóta 
járunk 1-2 péntek kivételével. Nagyon tanulságos dolgokról 
szoktunk beszélgetni pl.: szerelem, bánat stb. Ezeken kívül 
még énekelünk, játszunk, és persze imádkozunk is, és ha 
ezeket mind elvégeztük, utána csócsózunk, ping-pongozunk, 
és beszélgetünk. Ajánljuk mindenkinek, hogy jöjjenek el, 
mert nem tudják, hogy miből maradnak ki! :-)  

 Bói Nándor és Buda Szabina 

Több okból is nagyon szeretem az IFI-t. 
Lehet beszélgetni, énekelni, nevetgélni. 

Érdekesek a témák, és mindenki nagyon jófej. 
De a legjobb az, hogy elfogadnak olyannak, 
amilyen vagyok. Az átlagos hétköznapok 
után nekem mindig feltöltődés az IFI, és 

mindig várom a pénteket. 
"Mosolygós” 
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KK EE LL EE MM EE NN   ZZ OO LL TT ÁÁ NN NN ÉÉ   MM AA RR CC SS UU ::   
AA   BB EE LL SS ŐŐ   SS ZZ OO BB AA   

Tavaly ősszel az az öröm érte hattagú családunkat, hogy vásároltunk 

egy kertes házat. Ahogy közeledett a költözés időpontja egyre lázasabban 
tervezgettük mi, és főleg ki, hová kerüljön. Megjegyzem, ez nem is volt 
egyszerű feladat, lévén új házunk jó pár négyzetméterrel kisebb, mint a 
régi lakásunk. A döntés megszületett: gyerekeké a nagyszoba, felnőtteké 
a kicsi. Mi a férjemmel elhatároztuk, hogy a saját szobánkban 
kialakítunk egy sarkot, ahol a napi csendességünket tartjuk. Egy helyet, 
amit az Úristennek szentelünk. Képzeletben már láttam is magam előtt 
ezt a helyet: a falat fényes festékkel festem majd be, hogy kiemelkedjen a 
térből. A földre melegszínű díszpárnát teszek, ahol lehet kényelmesen 
üldögélve Bibliát olvasni, elmélkedni, akár térdre is borulni. De a 
legelevenebben egy kép foglalkoztatott. Egy kép, amely a falon lóg majd, 
és egy Ige lesz ráírva. Egy olyan bibliai Ige, amely megjeleníti, magába 
foglalja azt a mondanivalót, amit ez a sarok kifejez, és ezzel hozzásegít a 
naponkénti elmélyedéshez. A 119. Zsoltár egyik versére gondoltam, ami 
az egyik páratlan heti istentiszteleten szólított meg, így szól: 
„Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz 
fordítom.”(Zsolt.119:59) 

Aztán eljött a költözés napja is, és az azt követő időszak rengeteg 
munkával telt. Ekkor olvastam az útmutatóban a Zsidókhoz írott levél 
felszólítását: „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, 
hogy valamiképpen el ne sodródjunk.” (Zsid. 2,1) Elhatároztam, inkább 
ez az ige kerül majd a képkeretbe, ez jobban illik bele.  

Amikor a gyerekek minden dolga a helyére került, gondoltuk itt az 
ideje, hogy a mi szobánk is rendeződjön. A gyülekezeti útmutatóban 
Jakab levelét olvastuk ekkor: „Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, 
amely meg tudja tartani lelketeket.”(Jak.1:21) Megtaláltam, dobbant 
nagyot a szívem, erről szól a hívő ember napi csendessége: szelíden 
fogadni a belé oltott Igét. Nem a zsoltárrészlet, nem a Zsidókhoz írott 
levél részlete kerül majd föl a falra, hanem ez – gondoltam. Közben 
napról napra alakult a szobánk: egy ruhásszekrény, egy könyvszekrény, 
ágy, íróasztal…, jöttek sorba a dolgok. Addig-addig pakoltunk, míg 
megtelt a szobánk. Az Isten számára elkülönített saroknak nem maradt 
helye. Az egyéni áhítatot az ágy szélére ülve tartottuk. Se fényes festék, 
se díszpárna, se bekeretezett bibliai igevers. És akkor egyszerre 
megértettem mindent: Nem kell ahhoz külön szoba, vagy szobarészlet 
hogy az ember megállhasson az Isten előtt. Sokkal fontosabb az őszinte, 

Életpélda 
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nyitott és engedelmes szív. Mert csak így kaphatunk válaszokat a 
kérdéseinkre, útmutatást és békességet a mindennapjainkhoz. Mert 
sokkal fontosabb az, hogy milyen az ember belső szobája, mint a külső. 

Egy kis vicc a végére: a belső szobánk falán legalább nem kell 
héthetente cserélni a feliratot. 

 
 

G y ü l e k e z e t i  é l e t r a j z o k   
CC II EE KK LL II NN SS KK II   SS ÁÁ NN DD OO RR NN ÉÉ   ÉÉ VV AA     

Én aztán igencsak igyekeztem a saját kezemben tartani az életemet 
(amennyire csak engedték a körülményeim) és bár „vasárnapi” 
keresztényként ott ültem a templomban, dehogyis bíztam magam az 
Úrra, igazából még csak nem is ismertem, inkább vallásos képmutatás 
volt ez a részemről, nem pedig élő hit. Arról, hogy a gonosz ma is 
létező személy; aztán végképp nem volt valós képem. 

Aztán ez utóbbit volt módunkban megtapasztalni, amikor 1994. 
szeptember 21-én a fiamat megtámadták, minden előzmény nélkül. 
János akkor már elkötelezett keresztény volt, a VIII. kerületben egy 
fodrászüzletben dolgozott, és aznap este imaesten vett részt a 
gyógyszerész kollégiumban. Este fél kilenc lehetett, a buszmegállóhoz 
igyekezett de az Illés utcában néhány fiú közrefogta, egyikük azt 
kérdezte: - láttál arra rendőröket?” – Nem láttam, nem is figyeltem, 
kellett volna? – Pedig én balhézni akarok! A srác elgáncsolta, lelökte a 
földre, párszor fejbe rúgta, majd két erőteljes ütést érzett a hátán. Ezt 
már a többiek is megsokallták: „hagyjad má’, gyerünk má’”, húzták 
odébb az utca hősét. A fiam felállt, érezte, hogy erősen vérzik, a 
forgalmas utcán jött egy taxis, aki az 
első ijedtség után az ülésre terített egy 
orkánkabátot és elvitte a baleseti 
ambulanciára a Fiumei útra. Gyors 
vizsgálat, rohammentő, 
Péterfy Sándor utcai Kórház Baleseti sebészeti osztálya, ahol azonnal 
megműtötték: két szúrás a hátába, a kés előrehatolt a tüdőn át, 
hajszálnyival az aorta előtt állt meg.  

Ezt a történetet több újság is lehozta (mindegyik a saját 
közönségének szája íze szerinti tálalásban) de az igazságot még csak 
nem is érintették. Az igazság az, hogy a gonosz létező, élő, szellemi lény, 
aki felhasználta annak a fiúnak a testét, elborította a józan eszét, mert 
ilyet egy „normális emberi lény” magától nem tesz. De az Úr Jézus nem 

Bizonyságtétel 

„Mert aki meg 
akarja tartani az ő 
életét…”  Mk.8:35 
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engedte, hogy itt érjen véget a történet. Az altatóorvos telefonált, hogy 
balesete volt a fiamnak, és az ő kérése volt, hogy csak akkor szóljanak 
nekünk éjjel, ha túlélte a műtétet, egyébként ráér az Anyu reggel is 
megtudni. A hír hallatán teljesen összetörtem, a férjem vidéken volt, a 
kislányom velem aludt, nem akartam agyon ijeszteni a sírásommal. 
Bementem a fiam szobájába, a polcai tele voltak keresztény könyvekkel 
és kazettákkal. Egyet találomra leemeltem, és azt indítottam el az 
éjszaka sötétjében. HÍVJ ÉS VEZESS… – ez volt a címadó ének, és én 
sírva hívtam az Urat. Reggel, mikor bemehettem hozzá, az intenzív 
kórteremben találtam, hat beteg, egyik rosszabb állapotban mint a 
másik, az én kisfiam mindjárt szemben az ajtóval, felpolcolva a 
mellkasa, telerakva csövekkel, bágyadtan mosolygott rám: „úgy látszik 
Isten azt akarja, hogy mégis megmaradjak”. A történtekről nem 
akart beszélni, a rendőrök már hajnalban faggatták, de mivel én a hír 
hallatán felhívtam a lelkipásztorát, Ő még hajnalban „beküzdötte” 
magát, imádkozott vele és érte, és János közölte, hogy már meg is 
bocsátott az elkövetőnek. Mindez érthetetlen volt nemcsak a rendőrök 
de az én számomra is, szívesen a kezem közé kaptam volna a támadóját, 
de Jancsi mondta, hogy hagyjam azt a fiút az Úrra, inkább adjak hálát 
azért, hogy megtartotta őt. Ekkor el kellett valamiért mennem a nővérke 
asztalához, úgy jó 8-10 méterre az ágytól. Ahogy jöttem vissza a 
gyerekhez, csodás Isten élményben volt részem. Habár láttam és 
érzékeltem a valóságot – a fiam nyögdécsel, köhög, a különböző betegek 
jajgatnak, van, aki káromkodik, a nővérek megfeszített tempóban 
rohangálnak közöttük – mindeközben engem egy soha nem tapasztalt 
érzés, egy puha meleg „takaró” ölel körbe. Szinte nem is megyek, csak 
úgy „lebegek”, a bensőmben valami/valaki tisztán kijelentette,(nem 
hanggal szólt, csak úgy egyszerre tudtam), hogy a fiam nem, hogy 
nem hal meg, de egy teljesen új élete lesz, és ez mind az Úr Jézus 
csodálatos kegyelme folytán. Bennem akkora béke és nyugalom támadt, 
ami megmagyarázhatatlan, védettnek éreztem magam és a fiamat is, 
Isten Szent Lelke betöltött, körülölelt kívül-belül egyaránt, ezt a 
boldogságot leírni, elmondani nem is lehet. Ez a mindent lefegyverező 
szeretet blokkolt bennem minden félelmet, haragot, gyűlöletet és 
bosszúvágyat, azóta tudom, milyen az Agapé szeretet!  

A lábadozása gyors volt, és az orvosok szerint is „csodálatos”. 
Attól a reggeltől fogva mindig volt ott valaki a testvérek közül zöldbe 
öltözve, izzadva, imádkoztak vele és érte folyamatosan, a személyzet 
hallgatólagos beleegyezésével. Rövidesen kikerült az osztályra, és az eset 
után két héttel vasárnap délelőtt hazavihettük. Gyenge volt még, de 
derűs és bizakodó. Hát még, amikor délután szóltunk neki, hogy egy 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Keresztút 2008., 10. oldal                                               Bp.Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 

"Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam és Ő 
meghallgatott engem "   Jón. 2.3. 

 

rövid időre elvisszük a Gyülekezetbe! Addig ugyanis egyebet sem hallott 
tőlünk csak azt, hogy beleőrült a nagy vallásosságba, no meg azt, hogy ez 
biztos valamilyen szekta, amerikai módra való örömködés, járjon csak 
szép szabályosan vasárnaponként misére velünk. De ez már a múlt volt, 
ha a gonosz tönkre akart tenni egy családot, megölni egy hívőt, hát 
ugyancsak elszámította magát, mert sorban mind a hárman, először én, 
majd a lányom végül a férjem is megtért, a rombolásból új élet fakadt az 
Úr Jézus Krisztus megváltó kegyelme által.  

Ennek már sok éve, János lelkipásztor lett, a feleségét - aki hittantanár 
- a Pünkösdi Teológiai Főiskolán ismerte meg, azóta két szép 
gyermekkel is megajándékozta őket Isten, hála legyen érte!  

Így hát végül is én voltam az, aki valójában elvesztette az (addigi) 
életét, amelyért azóta is hálás vagy az Úr Jézusnak, és minden erőmmel 
igyekszem hűségesen követni, bármerre vezeti is az életem! 
 

 
KK OO VV ÁÁ CC SS   LL ÁÁ SS ZZ LL ÓÓ NN ÉÉ   KK OO RR NN ÉÉ LL II AA     

 VV AA LL LL OO MM ÁÁ SS   

Mikor egy kedves gyülekezeti társamtól megkaptam Cseri Kálmánnak 

a Jónásról irt könyvét meglepődtem. Miért éppen Jónást ? Aztán 
ahogyan olvasni kezdtem /volt úgy hogy egy oldalt többször is / úgy 
éreztem, kaptam egy mentőövet. Jónás példájából sok azonosságot 
véltem felfedezni saját életemre vonatkozóan. Volt az életemben egy 
olyan időszak, amikor hánykolódtam ide-oda. Nehéz volt felvállalnom 
hivő voltomat, nem mertem a saját megtapasztalásaimat Istennel 
kapcsolatban megosztani másokkal, úgy gondoltam az - az én 
magánügyem. Jónás próféta alakja Babits Mihályt is megihlette, Jónás 
imája IV. rész 24. versében ezt írja:" a szó tied, a fegyver enyém  Te csak 
prédikálj, Jónás, én cselekszem...." Cselekedeteinkben vajon nem 
vagyunk- e hasonlatosak Jónáshoz ?  Az Úr megszólítja őt menjen 
Ninivébe, térítse meg a bűnös várost mert különben elpusztul. Ő 

azonban ellenszegül, mert messze van, mert kényelmetlen  
"konfrontálódni " , másrészt nem szeretné, ha Ninive büntetés nélkül 
"megúszná ". Ebben a vonatkozásban vagyunk jónások, - aki bűnös 
bűnhődjön. Az Úr azonban Ninivét is szereti, ezért szeretné Jónáson 

Összefüggések 
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keresztül az Ő Igéjét oda küldeni. Mert ha Ő megszólal, és szívünk, 
fülünk nyitva áll, hogy elfogadjuk Őt, akkor van lehetőség arra, hogy 
megváltozzunk. Cseri Kálmán könyvében van egy példa a gumitömlőről, 
amely egy pince mélyén  hevert sokáig észrevétlenül. Amikor a Gazda 
rátalál megörül, mert pont arra van szüksége. Rendbe hozza, 
megtisztogatja, rácsatlakoztatja a kerti csapra, és működésbe hozza. A 
víz kimossa belőle a piszkot, ezután már sok mindenre lehet használni. 
"De ez a íz nem a tömlőből ered, hanem ahhoz hogy az egyik 
végén víz jöjjön, a másik végét oda kell erősíteni ahonnan a víz 
fakad, és a tömlő csak vezette ezt a vizet. Ez adott értelmet 
neki. "  

A sorrend a lényeg: rendbe hozni, utána használni! Ez az a pont, ahol 
megérintett a könyv lényege. Néha én is úgy éreztem, heverek egy pince 
mélyén, nem fedhettem fel igazi mivoltomat. Senki sem figyelt rám, 
használhatatlan vagyok mások számára . A látszatnak /elvárásoknak / 
kell megfelelni, nem pedig annak, amit Isten elvárt volna egy hivő 
embertől. Az Úrtól reméltem /vártam/, hogy tegye rendbe az életem, 
tegyen rendet körülöttem. De vajon én megtettem -e mindent ennek 
érdekében? Tudnék-e hiteles életet felmutatni azoknak, akiktől én is ezt 
várom? Beláttam-e hogy amit én adok, vagy adhatnék néha kevésnek 
bizonyul? Ha megkérdeznék tőlem mi értelme az életemnek tudnám - e 
a választ? Kerestem - e mindig, s visszataláltam-e mindig a forráshoz, 
azaz Istenhez? Ebben a könyvben úgy érzem megtaláltam a választ. 
Ezért kérem az Urat, hogy az eddigi üres életemet töltse meg 
tartalommal, jussak el a forráshoz /azaz Szentlelkéhez /, hogy jó 
közvetítő lehessek. Környezetemnek bátran beszéljek hitemről és 
megtapasztalásaimról, amiket az Úr Igéje vitt végre bennem. Uram, ha 
megszólítasz  engem, Szentlelked munkálkodjék azon, hogy feltétel 
nélkül teljesítsem parancsaidat! Ámen! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GG YY ÜÜ LL EE KK EE ZZ EE TT II   EE SS EE MM ÉÉ NN YY EE II NN KK BB ŐŐ LL ::   
(2008. január-március) 

 
[a teljesség igénye nélkül…] Gyermekek karácsonyi szolgálata; 
Gyülekezeti Szilveszter-Úrvacsorával; „Látás-adó” (programadó) 
Istentisztelet; Ifjúsági Kör – nyitóalkalom; a Felnőtt IFI beindulása; 
Bibliai-történetmondó verseny; Új gyülekezeti alapítványunk 
hivatalos bejegyzése; Március 15-ei gyülekezeti megemlékezés; 
Gyerekdélután 
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MM ÁÁ TT YY UU SS NN ÉÉ   ÚÚ JJ VV ÁÁ RR II   KK AA TT AA LL II NN ::   
HH ÚÚ SS VV ÉÉ TT II   II MM AA -- LL EE VV ÉÉ LL   II SS TT EE NN HH EE ZZ   

 
Mennyei Édesatyánk! 

Köszönjük neked a húsvét történéseit! 
Köszönjük neked, hogy ilyen csodálatos tervet gondoltál ki arra nézve, hogy 
megválthass minket, embereket – atyáinktól örökölt, hiábavaló dolgainkból. 

Húsvét a legnagyobb csoda számunkra, amely azt is bizonyítja, hogy a Te 
gondolataid valóban sokkal magasabbak a mi gondolatainknál, elméleteinknél. 

ÚR JÉZUS!  
Néked is köszönettel tarozunk azért, hogy vállaltad a Golgota gyötrelmeit: már 

akkor is kifejezve irántunk való szeretetedet, és hogy lehessen mindazoknak 
menekülési útvonaluk, akik elhitték, és még a jövőben is el fogják hinni, hogy 

Te vagy a Krisztus.  
DRÁGA MENNYEI ATYÁNK! 

 Amikor ráeszmélünk megváltási tervednek hatalmas voltára, és szinte 
elalélunk Jézus Urunk szenvedéseitől, akkor te feloldozod vergődő szívünket a 

húsvét harmadik napján történtekkel 
 ÜRES A SÍR! NINCS OTT AZ ÚR! FELTÁMADOTT! 

Az esemény olvasása által is mélységekbe zuhan, majd magasságokba szárnyal 
esendő emberi lelkünk. Még ezek átélését is csak a te oltalmazó kegyelmed által 

tudjuk elviselni. Legyen Tiéd minden dicsőség a feltámadás folytatásáért, 
amikor is élő Urunk most már védetten, a te jobbodon helyet foglalva 

visszaküldi drága Lelkét a földre. Ez a drága Lélek, az  Istenség harmadik 
személye már nem feszíthető keresztfára. Így pedig mi, akik hiszünk, 

megláthatjuk a fenti ige igazságát, hogy valóban Ó van mindenek felett, 
mindenek által és . Valóságosan benne élhetünk, benne mozoghatunk, s az Ő 
alkotásai lehetünk. Magasztaljuk nevedet MENNYEI ATYÁNK! Olyan jó az a 
tudat, hogy te sokkal többet tudsz tenni értünk, és sokkal többet tudsz adni 
nekünk már itt a földön is, mint a mi emberi apánk adhatna, vagy adhatott 

volna. Mindezek után pedig örökkévalóság! Olyan jó a te gyermekednek lenni! 
Olyan jó a tőled kapott reménységben járni! Olyan jó, hogy Jézus Krisztusban 

kifejezted irántunk való szeretetedet! 
Most, hogy mindezt elmondhattuk neked MENNYEI ÉDESATYÁNK! 

Irányítsd közösségünkbe azokat, akiknek vonzó lehet az örökkévalóság 
gondolata, vagy még reménységnélküli embertársunk. 

ÉDESATYÁM! Ezt a levelet az ÚR JÉZUS nevében írtam: bízva abban, hogy 
gondolataink hangosabban szólnak a mennyben, mint szavunk a földön: 

Köszönöm, hogy meghallgattál. 
ÁMEN 

Ui.: Kérlek drága JÉZUS, hogy Szentlelked által, ígéreted szerint könyörögj 
érettünk azokkal a kimondhatatlan esedezésekkel, ami a Bibliában is meg van 

írva.  
ÁMEN! KÖSZÖNÖM JÉZUS! 

Imádság 
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GG YY ÍÍ MM EE SS II NN ÉÉ   ZZ OO LL TT ÁÁ NN   SS ZZ EE MM EE RR KK EE   
MM II KK ÉÉ NN TT   SS EE GG ÍÍ TT   II SS TT EE NN   

MM II NN DD EE NN NN AA PP II   KK ŰŰ ZZ DD EE LL MM EE II MM BB EE NN   ŰŰ ÉÉ SS   
BB EE TT EE GG SS ÉÉ GG BB ŐŐ LL   VV AA LL ÓÓ   JJ AA VV UU LL ÁÁ SS OO MM BB AA NN ??  

Életem egy súlyos betegségből kilábalóban van, sok képességemet 
visszakaptam Isten kegyelméből, úgy érzem, írnom kell 
mindennapjaimról, gondolataimról, Istennek bennem való 
munkálkodásáról. Gondolataimmal a mindennapi küzdelmekhez esetleg 
egy kis segítséget szeretnék nyújtani, vagy nézetkülönbséget tisztázni, 
semmiképp lelkiismeretet ébreszteni; bár vallom, hogy a lelkiismeret és 
az önvizsgálat Istentől származik, önmagunk ellenőrzésére is. Úgy 
érzem, bár méltatlan vagyok rá, Isten földi életem minden pillanatában 
velem van!  

Gyímesiné Zoltán Szemerke, vagyok 53 éves, kolozsvári születésű. 
Erdélyben nevelkedtem, iskoláimat is ott végeztem, ahol református 
hitünk „nemcsak” Isten dicsőségét, hanem nemzeti hovatartozásunk 
megtartását is szolgálta. Alapképzettségem alkalmazott matematikus, 
számítástechnikában töltöttem aktív életemet. Számítástechnikai 
rendszerszervezést és marketing szakközgazdászatot is tanultam. 
Férjezett vagyok, két felnőtt korú gyermekem van: Boróka ésBence. 
1977-ben házasság révén települtem át Budapestre.  

Mozgalmas, a mai értékrend szerint sikeresnek is mondható aktív, 
szakmai életet tört meg egy súlyos betegség 2002-ben, 48 éves 
koromban. Ennek eredményeképpen alapvető képességeket vesztettem 
el, és kellett újra megszereznem. Isten kegyelméből, szinte csodaként 
maradt meg az életem, de az gyökeresen megváltozott. Rokkant 
nyugdíjas lettem. Értékrendem átrendeződött, terveim az aktuális napra 
terjednek, míg régebb ívszerű perspektivikus terveim voltak (fel- és 
leszálló ággal, csúcsponttal, „hosszú” távra szóló). 

Nem panaszkodhatom, mert napjaim értelmet kapnak, szép 
rendszerességgel telnek: heti kétszer gyógytorna délelőtt, egyszer Biblia 
óra, két délelőtt vásárlás, ügyintézés a közelben vagy háztartás, hétvégén 
itthoni tevés-vevés. Kora délután rendszeresen pihenek, amíg a nap süt 
kicsit, kertészkedem, rossz idő esetén benti munkát végzek, estefelé 
pedig „megajándékozom” magam olvasással vagy zenehallgatással. Szép 
időben az ügyek intézését sétával kötöm össze, gyönyörködöm az 
elszunnyaadó-, tejesen elcsendesedett, alvó- és az ébredező 
természetben és közben sokat-sokat beszélgetek az Úr Istennel. Minden 
nap mielőtt utamra indulnék, nagy kíváncsisággal fordulok Istenhez, 

Bizonyságtétel 
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milyen üzenete van számomra, és a reggel csendjében imádságommal 
„együtt” elindítjuk a napot. Megvallom, hogy erre nem a nap első 
tevékenységeként kerül sor, hanem amikor teljes énemmel el tudok 
csendesedni, Rá tudok figyelni. 

Mik változtak alapjaiban betegségem során, miken 
gondolkodom leggyakrabban? Sok „miért”-et, lázongást kellett 
Isten és Családom végighallgasson, 
önsajnálattal együtt.  

Az elveszett képességeimért 
bizony sokat jajveszékeltem 
(időnként még mindig siratom). 

Úgy érzem, hogy Isten 
kegyelméből és neveltetésem révén 
gyerekkoromtól erős református 
hitem volt.  

Mint gyarló embernek, nekem is Családtagjaim és szakmai munkám 
túl előkelő helyet foglaltak el értékrendemben. Ezt teljesen át kellett 
rendeznem. Isten és Jézus az első helyre kellett kerüljön. Végül is 
az eddig előkelő helyet elfoglaló értékeimet” is Tőle kaptam. Többször 
elolvastam és elgondolkodtam az alábbi Igén: „Mi van, amit nem 
kaptál?” (1Korintus 4,7). Valóban semmim sincs, amit ne kaptam volna: 
életemet, Családtagjaimat, képességeimet, eddigi egészségemet, 
lehetőségeimet, földi segítőimet stb. Isten és Jézus fontossági 
sorrendemben végre elfoglalhatták az első helyet. Ezt sokkal 
hamarabb fel kellett volna ismernem! Ezzel kapcsolatban is 
gyakran megkérdem magamtól, úgy próbálom-e tenni mindennapi 
feladatomat, hogy Isten és ember kapcsolatára, Isten földi csodáira 
vonatkozóan hagyok-e a jövő nemzedékének egy kis lenyomatot? 

Isten valamennyi cselekedeténél sajátos kapcsolatot találunk az isteni 
és emberi oldal között. A kegyelem, a szabadítás kezdettől fogva az Úrtól 
indul ki, az ember nem tehet semmit, hogy kiérdemelje, de hitben el kell 
fogadnia! Keskeny életutunk során folyamatos küzdelmeink vannak, a 
harc viszont az Istené értünk. Csak Isten tud kegyelemben részesíteni, 
de ezt csak az ember közreműködésével teszi. Nekünk kell az igazi 
emberséget megmutatni, kitartást, alázatot, szeretetet kifejezni, 
ismereteinket és képességeinket az Ő dicsőségére forgatni. Nap, mint 
nap fel kell ismerni, és táplálkozni kell Isten és ember tökéletes 
összhangjának lehetőségéből. Nap, mint nap, többször is, szükségesnek 
látom megkérdezni: mit szeretnél Istenem, hogy cselekedjem? Ez is 
nehéz kérdés: Fontos tudnom, hogy Isten akaratának irányába haladok-
e. Ha igen, bizonyos vagyok, hogy Isten megerősít és megtart, mert 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Keresztút 2008., 15. oldal                                               Bp.Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 
„Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amit 
meg ne valósíthatnál.” (Jób 42;2) Gyakran mondogatom magamnak is, 
hogy úgy kell imádkozzak, hogy tudatában legyek, minden Istentől függ, 
viszont úgy végezzem feladataimat, mintha minden tőlem függne. Az 
aggodalmaskodást próbálom kikerülni, nem szeretném ezzel egy 
pillanatra sem kétségbe vonni Isten gondviselését, irántam is való 
szeretetét.  
Drága Testvérem, aki soraimat, néhány gondolatomat olvastad, 
kívánok nagyon sok Istentől kapott erőt és igaz keresztyéni hitet 
mindennapi küzdelmeidhez a következő Igékkel:  „Ne félj, mert én 
veled vagyok, ne csüggedj , mert én vagyok Istened!” (Ézsaiás 41; 10) 
„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre 
elhivattál.” (1Timóteus 6;12). 
 

  
MM AA YY EE RR   PP EE TT II ::     

RR EE JJ TT VV ÉÉ NN YY   
 

1. Képmutató, álszenteskedő ember (héber)               
2. Itt született Jézus                                                      
3. Jelentése: könyvek, könyvecskék                   
4. Egyházi adó a középkorban                                        
5. Jeruzsálemből Bételbe tartott                                    
6. Jézus anyja                                                                     
7. Dávid fia, Izrael királya                                               
8. Ő árulta el Jézust                                                   
9. Káin testvére                                                                  
10. Izsák anyja                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGYELEM!!! MISSZIÓI NAP: MÁJUS 10. Mindenkit várunk! 

„Nincs egyetlen pillanat sem az életedben, amikor ne 
lenne meg mindened, ami a boldogsághoz szükséges.” 

Anthony de Mello 
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GG YY ÜÜ LL EE KK EE ZZ EE TT ÜÜ NN KK   RR EE NN DD SS ZZ EE RR EE SS   AA LL KK AA LL MM AA II ::   
 

Minden héten: 
Vasárnap, 10.00-11.00 (Hagyományos) Istentisztelet 
Vasárnap, 8.00-9.45 Lelkipásztori ügyelet idő 
Vasárnap, 8.00-11.30 Urnatemető – látogatási idő 
Vasárnap, 11.00-12.00 Istentisztelet utáni beszélgetési lehetőség 
Hétfő  06.30-07.00 Hétkezdő Reggeli Csendesség 
Hétfő  17.00-18.30 Lelkipásztori ügyelet idő 
Szerda  10.00-11.30 Szerda Délelőtti Bibliaórája 
Szerda  16.00-18.30 Lelkipásztori ügyelet idő 
Szerda  10.00-11.30 Urnatemető – látogatási idő 

16.00-18.30 Urnatemető – látogatási idő 
Csütörtök 19.00-21.00 AA [gyülekezeti termünkbe befogadott alkalom] 
Péntek  15.15-16.00 Gyülekezeti hittanóra/1. (5-11 éveseknek) 
Péntek  16.15-17.00 Gyülekezeti hittanóra/2. (5-11 éveseknek) 
Péntek  17.00-18.00 Konfirmációi óra (I-II. évfolyam) 
Péntek  18.00-20.00 Ifjúsági óra 
Szombat 8.30-10.00 Urnatemető – látogatási idő 
 

Kéthetente: 
Vasárnap 17.00-18.00 (Páratlan heti) Istentisztelet  
Péntek  10.00-12.00 Baba-Mama Kör (PÁROS HÉTEN!) 
Péntek  14.00-15.00 Bibliaóra a Pesti úti Idősek Otthonában 
 

Havonta: 
Péntek  19.30-21.00 Presbiteri óra (hó első péntekjén) 
Péntek  19.30-21.00 Felnőtt fiatalok órája (hó utolsó péntekjén) 
Szombat 15.00-17.00 Szeretetvendégség (hó első szombatján) 
Szombat 17.00-19.00 Munkatársi megbeszélés (hó első szombatján) 
[megegyezéses időpontokban] Felnőtt konfirmációi óra 
Továbbá: 
 Hittanórák a Pál apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban  
 Keresztelés és keresztelési előkészítés 
 Esketés és esküvői előkészítés 
 Temetés és lelkigondozás 
 
 
 
 
 
 
 

Keresztút című újság – Kiadja:  
a Budapest-Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 
Jelen szám felelős szerkesztője: Sóskuti Zoltán és Kelemen Zoltán 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak írásukkal, 
ötletükkel újságunkhoz! 

Elérhetőségek: net: keresztur.zsoltar.hu; soskutizoltan@gmail.com;  
Telefon: 06-30-822-5435; 209-4267                      Postacím: 1173. Pesti út 31. 

 

Hirdetések 
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