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"A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya,  
ő megtanít majd titeket mindenre,  

és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." (Jn 14,26) 

A kettőspont: minden, amit mondunk, csak az Isten Szava után jön/jöhet. 

A Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség lapja  
VIII. évfolyam, 16.szám, 2015. Pünkösd 

: 
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I s t e n  j e l e n l é t é n e k  e r e j e  
 

ISTEN JELENLÉTÉNEK EREJE VAN.  
Mind az Ószövetség lapjain, 

mind az Újszövetségben, az 
evangéliumokban ezt láthatjuk. 
Isten teremtő szavára előáll a 
világ; ettől az erőtől kettéválik a 
Veres-tenger, leomlanak Jerikó 
falai; de ezt jelentette a 
tanítványok számára Jézus 
társasága, s mindazoknak, akik 
hittek benne – Isten ereje 
sugárzott ki belőle - így 
gyógyultak meg emberek, 
támadtak fel halottak, lettek 
követői az Úr Jézusnak, ettől 
tudtak emberek megváltozni….  
Mielőtt visszamegy Jézus a 
Mennybe, ígéretet tesz: a 
Szentlélek kitöltetése azt jelenti, 
hogy Istennek ereje, jelenléte újra 
tapasztalható lesz! 

ISTEN JELENLÉTÉNEK EREJE 
MUTATKOZIK MEG PÜNKÖSDKOR IS A 
SZENTLÉLEK ELJÖVETELE ÁLTAL, és ezt 
követően az Egyház életében. 
Nem is akárhogy lesz 
tapasztalható újra Istennek ereje, 
jelenléte: hanem mélyebben, mint 
előtte valaha! Hiszen a Lélek 
bennünk lakhat! 

Mi leszünk Isten templomai – 
ahogyan Pál tanít minket az 1. 
Korinthusi levélben: „Nem 
tudjátok-é, hogy ti Isten 
temploma vagytok, és az Isten 

Lelke lakozik bennetek? Ha valaki 
az Isten templomát megrontja, 
megrontja azt az Isten. Mert az 
Istennek temploma szent, ezek 
vagytok ti.” (1 Kor 3, 16-17). 
Ennek pedig EREJE VAN! Az 
idézett Igéből az is kiderül, hogy 
minden erőtlenségünk mögött 
ennek a szent jelenlétnek, lelki 
épületnek a megrontása áll. Azért 
vagyunk erőtlenek, mert 
szentségtelenségeink elszívják az 
erőnket 

Arra kapjuk az erőt, hogy a 
szívünk, egész bensőnk legyen 
erős! Mózesről jegyzi meg a Biblia, 
hogy „nem félvén a király 
haragjától; mert erős szívű volt, 
mintha látta volna a láthatatlant. 
”Dávid az 51. Zsoltárban így 
könyörög: „Tiszta szívet teremts 
bennem, oh Isten, és az erős 
lelket újítsd meg bennem.” A 112. 
zsoltárban ezt olvassuk: „Semmi 
rossz hírtől nem fél; szíve erős, az 
Úrban bizakodó.” 

Az Ap. Csel 1,8-ban ("Ellenben 
erőt kaptok, amikor eljön hozzátok 
a Szentlélek, és tanúim lesztek 
Jeruzsálemben, egész Júdeában 
és Samáriában, sőt a föld végső 
határáig.") pedig azt mondja 
Jézus, hogy a Lélek ereje arra 
való, hogy a tanítványok tanúi 
legyenek Jézusnak – merjenek, 
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tudjanak mindent kiállva tanúk 
lenni. 

Mit is jelentenek ezek így 
együtt?  

Ki merek, tudok tartani a Lélek 
erejében Isten mellett, Őbenne 
bízva, Őt képviselve, erős lélekkel, 
reménységgel, hittel, Róla 
bizonyságot téve? Ki merek, tudok 
tartani a Lélek erejében Isten 
mellett akkor is, ha külső nyomás 
nehezedik rám; ha saját 
szívemben bizonytalanodok el; ha 
a körülmények keserítenének 
meg; ha színt kell valljak az én 
Uramról, Jézusról? 

Mondhatná valaki: „Nekem nem 
erre kell az erő! Nekem a 
gyerekeim felnevelésére kell az 
erő; a férjem elviselésére; a 
munkahelyemen való helytállásra; 
a napi megélhetésért való 
küzdelemben; a szüleim, betegeim 
ápolására…”  

Ezen a ponton van pünkösdi 
ünneplésünk tragédiája. Úgy 
érezzük, ez az ünnep nem 
kapcsolódik hozzánk! A mai ember 
nem is érti ezt az ünnepet…, de 
még a templomba járók sem 
találnak sokszor kapcsolódási 
pontot vele! Akkor keressük meg 
ezt a pontot – szépen 
„visszafejtve” az eddigieket! 

 
Erőre szükséged van, igaz? 

Bizonyosan. 

Hiszed, hogy Isten hatalmas és 
erős – hatalmasabb és erősebb 
mindennél és mindenkinél? 
Remélem, így van. 

Nem szomjazod ezt az erőt, nem 
szeretnél kapcsolatba lenni Vele, 
jelenlétét érzékelni körülötted, 
benned? Talán meg tudod 
fogalmazni, talán nem, de 
biztosan így van. 

Szeretnél gyógyulni, reményt 
kapni, lerázni a téged megkötöző 
bűnöket, vagy rossz szokásokat? 
Ez csak természetes! 

Nos, ha belátod, ez egyedül nem 
megy, nincs ennyi erő benned, 
akkor jó úton vagy! Akkor 
Szentlélekre szomjazol! „Ellenben 
erőt kaptok, amikor eljön hozzátok 
a Szentlélek…” Ez egy ígéret… És 
így folytatódik: „és tanúim 
lesztek”. Ez nemcsak valamiféle 
„térítős” missziót jelent! Tanúnak 
lenni azt jelenti, hogy teljes 
életedet, egész egzisztenciádat 
átjárja Isten ereje. Ebben benne 
van a gyereknevelés, házasság, 
munkahely, anyagiak… stb. – és 
persze a Jézusról szóló szóbeli 
bizonyságtétel, a misszió is! Ezzel 
minddel együtt vagy tanú, mert 
Róla, a Lélek erejéről beszél az 
életed! Erre hív bennünket 
Pünkösd! Mindehhez kellett és kell 
eztán is a Szentlélek ereje, hogy 
egyenként és együtt is bennünk 
jelen lehessen Isten erős Lelke!

 



Kettőspont 16. szám  4. oldal 2015. Pünkösd. 

Z s o l t á r  
 

Kínok árnyékaiból, 
kínok árnyékaiból 
szólok hozzád Istenem. 
Kín mar, sulyt, temet, 
józan eszemet 
vak veszélyben, 
láncos mélyben 
ne hagyd elveszítenem. 
 
Senki sem tör káromra, 
senki sem tör káromra, 
bensőm fordul ellenem. 
Örök vihar ront, 
nincs egy biztos pont 
se mögöttem, 
se fölöttem, 
dög pusztít a lelkemen. 
 
Törd meg kevélységemet, 
törd meg kevélységemet, 
mély megbánást adj nekem. 
Nyársat nyeltem én, 
derekam kemény: 
mért nem szabad 
súlyod alatt 
meghajolnom, Istenem? 
 

Száraz zokogás tipor, 
Száraz zokogás tipor 
és a szemem könnytelen. 
Utam hajlatán 
ördög les reám, 
vár nehezen: 
a két kezem 
tőrrel indul ellenem. 
 
Legyen meg akaratod, 
legyen meg akaratod, 
ha vesznem kell, jól legyen: 
tán kárhozásom 
áldás lesz máson - 
de ha énrám 
kincset biztál, 
ments meg immár, Istenem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A  m e g t a r t ó  é s  g y ó g y í t ó  i g e  
 

2015 számomra a betegség és a gyógyulás éveként lesz elraktározva. 
Ugyan még a félévet sem értük el, de tudom, hogy év végéig kitart ez a 
küzdelem. Az orvosi előrejelzés szerint 100%-os gyógyulás várható, 
pedig alig 10 évvel ezelőtt még gyógyíthatatlan volt ez a betegség. 

Négy hónap telt el az évből, de visszatekintve a megpróbáltatásokra, 
tudom, hogy ezt emberi erővel nem lehetett kibírni, az én Uram mindig 
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ott volt mellettem, enyhítve a fizikai és lelki fájdalmakat, elrendezve 
előre a gyógymódot és a legkiválóbb szakembereket, az isteni és emberi 
lelki táplálékot. 

Csodálatos dolog most felidézni a gyülekezet szeretetének megannyi 
jelét, amit az elmúlt hónapokban megtapasztalhattam: az imalánc 
mozgásba lendült, együttérző telefonok, személyes beteglátogatások, 
felajánlott segítségek és sok-sok e-mail bátorító igékkel és hitet, 
reményt adó gondolatokkal. Nap mint nap érezhettem, a gyülekezet a 
nagy családom, ahol számon tartanak, szeretnek, velem vannak jóban-
rosszban, ugyanaz a Lélek munkál bennünk, ugyanaz a Megtartó Erő 
formál és őriz. Ezekből az igékből szeretnék most felidézni biztatásul és 
tanúságként, szívembe írva, hogy soha ne felejtsem el. A testvérektől 
kaptam őket, Isten ajándékaként fogadom. 

Január 14-én indultam kórházi 
kivizsgálásra, már hajnalban kaptam egy 
e-mailt: "Jöjjetek énhozzám, akik 
megfáradtatok és meg vagytok terhelve és 
megnyugvást adok nektek" (Máté 11,28.) 
"Nyugalmat találnak...akik Hozzá mennek, 
mert Ő maga ígéri, hogy megnyugvást 
ad.... Ajándék, fogadjuk el! Ha így jössz 
hozzá, mélységes lesz az a nyugalom, 
amit Tőle kapsz, biztos, szent és 

örökkévaló”. "Békességet adjon és áldást Neked a kórházban is, Szívből 
kívánom." 

Január 20-án várt rám egy csontvelő biopszia -vizsgálat a Szent László 
Kórházban, nagyon féltem a várható fájdalmaktól, a négy beroppant 
csigolya szünet nélküli kínzása mellett. Alig aludtam el előző este. SMS 
érkezett, de nem volt erőm megnézni. Hajnalban felébredtem, Isten 
eszembe juttatta, ellenállhatatlan erő vitt a telefonhoz: „Én hűségedben 
bízok, szívből ujjongok, hogy megsegítesz.” (Zsolt.13,6) - egy kedves 
testvéremtől kaptam ezt az Igét, és ez bizalomra és hálára indított, már 
nem féltem annyira a vizsgálattól. Megnéztem a postáimat, és new 
york-i barátom e-mailjében várt rám a következő biztatás, az igehelyet 
megjelölve: „May the Lord touch every part of your body. If we are with 
God, we will enjoy divine health and healing” - Isaiah 53:4-5 ”És ő 
megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk 
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meg.” (Már az is csodálattal tölt el, hogy egy egy-egy igehely minden 
nyelven pontosan ugyanazt  jelöli a Bibliában, mint magyarul.)  

További, dátum szerinti megjelölés nélkül idézem egy presbiter 
nőtársam leveléből: „Gyógyíts meg Uram, hogy meggyógyuljak, 
szabadíts meg, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én 
dicsekedésem..” (Jeremiás 17,14) 

A Házi Biblia Körünk kis csapata levélben gyűjtötte össze a nekem 
szóló igei biztatásokat és imádságokat. Csak egyet emelnék ki 
különbséget nem téve: „Kérlek, Gitta, Bízz Benne!”  

Ezek az igék erősítettek és tartottak meg az elmúlt hónapokban, hitet 
és reményt adva, hogy Isten hűséges, az ő szava igaz, végtelenül 
szeret, ha érnek is csapások, ő megtart kegyelmében, és mindenből a 
legjobbat hozza ki, még egy betegségből is. Bár még komoly orvosi 
beavatkozások várnak rám (őssejt kivétel, csontvelő átültetetés), 
tudhatom, hogy, ha Urunk eddig megtartott, ezután sem hagy el. 

2015 ”Az összetartozás éve” a gyülekezetünkben, az elmúlt négy 
hónapban ezt átélhettem. Köszönöm. 

 

H ú s v é t  i h l e t é s é b e n  
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm,  

erőtlenség által ér célhoz” (2Kor. 12,9) 
Helyet készítek Uram, szívemben néked, 
kiüresítve magam, hogy lakozhass benne. 
Nem vagyok rá méltó Uram, mégis kérlek Téged, 
tisztogass meg, bűntől ments meg engem! 

Elég nekem a Te szent kegyelmed, 
e világ zaja elfárasztott engem. 
Erőtlen vagyok nélküled és gyenge, 
Szentlelkeddel erősíts, s végy körül engem! 

Mindig csak engem? - mardos a szégyen, 
Te áldoztál mindenkért, s nem csak értem! 
Bocsásd meg önző voltomat, Uram, nékem, 
segíts szelíddé, csendessé, alázatossá lennem! 

Áldott légy Uram a Szent Tövisért értem, 
mert áldozatod tette világossá bennem, 
földi létem bűneitől egyedül,  
a Te áldozatod tud megváltani engem! 
Gyermeked vagyok, s tudom, szeretsz, 
kérlek segíts, hogy áldozatodra méltóan élhessem életem! 
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K ü z d e l m e k  i h l e t é s é b e n  -  S z á m v e t é s  
 

Mi végre Uram, 
mi végre vagyok 
e világban? 
Megtagadtalak oly sokszor. 
Tékozló utakon jártam s 
elbuktam. De Te, mégis 
lehajoltál hozzám 
és felemeltél, Uram. 
Most vágyom megérteni 
az értelmesnek tűnő 
küzdelem hiábavalóságát, 
megtapasztalni a 
megbocsátás és a 
megbocsátani tudás 
kegyelmét, 
a lélek szabadságát 
és csendjét. 
Most vágyom élni, 
élni szabadságban, 
szabad akarattal, 
teljes függésben 

 
 

SS ÓÓ SS KK UU TT II   FF AA NN NN II

E g y  g y e r m e k  i m á d s á g a  
 
 

Olyan a szívem, mint egy labirintus, 
tekergek, forgok benne. 
Végül utam végére érek, 
és megtalálom a jó utat. 

Odaérek Jézushoz, Istenhez, 
örök hitem megmarad 
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A  k ö v e t k e z ő  n é g y  í r á s h o z  
 
A következőkben négy lelkipásztor írása következik. Összeköti őket, hogy 

mindnyájan kapcsolódnak így vagy úgy közösségünkhöz, velük járjuk a hit 
útját, ismerjük, becsüljük és szeretjük őket. Mind a négyen azonban másról 
beszélnek, egészen más élethelyzetben - mégis összeköti őket az, hogy a mi 
Urunk, a Szentírás, egy-egy gyülekezet, vagyis Isten dolgai szívügyük. 

Az első írás a tudós lelkipásztor, teológiai tanár értekezése Pünkösd kapcsán 
egy sokakban megfogalmazott kérdésről. A második cikkben 
testvérgyülekezetünk egyik lelkipásztora tesz bizonyságot arról, mit jelent 
megmaradni a szorongatott helyzetben hűségesen, mi is segíti őket ebben. A 
harmadik lelkész a "mi leányunk", aki immár nemcsak feleség, lelkipásztor, 
hanem most legfőképpen édesanya lesz - ő emlékezik és búcsúzik tőlünk mint 
itt hivatalos munkatárs, de mint gyülekezeti tag köztünk marad bővülő 
családjával. A negyedik cikk is egy búcsú, elődöm, akinek munkájába 
léphettem be nagy hálával, aki már Keresztúrtól elbúcsúzott, most Ligetről is 
elköszön - ám szeretetünk és tiszteletünk kíséri őt, és hozzánk mindig hazajön. 

Így olvassuk, hálát adva Istennek, hogy bár más és más helyzetben vannak, 
mégis mind a négyen Isten elhívott szolgái, akiknek munkájából sokat 
gazdagodott lelkiekben közösségünk, egyházunk. 

 

S z e n t l é l e k  v a g y  S z e n t  S z e l l e m  
 

ál apostol leveleinek egyik gyakran 
emlegetett fordítási nehézsége a Szentlélek 
Szent Szellem dilemmája. Manapság 
gyakran halljuk más keresztyén közösségek 

tagjaitól, hogy a pontosabb fordítás inkább a Szent 
Szellem, mert így Isten Lelkét vagy Szellemét 
megkülönböztetjük az emberben lévő „lélektől”.  

Ezzel szemben a hagyományos, református egyházi nyelvben 
beszélünk az ember lelkéről és a Szentlélekről is. De a kettőt nem csak 
a nagybetűs írásmód választja el egymástól! A fordítási nehézség főként 
abban áll, hogy Pál apostol mint jó zsidó ember az ószövetségi 
emberképből indul ki, amely az embert mint test és lélek oszthatatlan 
egységét fogta fel: Isten megteremtette az embert fizikai valóságában, 
és azt leheletével életre keltette (1Móz 2,7). Az ember ennek 

P
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eredményeként „élőlénnyé” (1Kor 15,45) lett, aki azonban nem osztható 
úgy részekre (két vagy három részre), ahogyan a görög gondolkodók – 
és tegyük hozzá, később ennek hatására az egyházi dogmatika írói – 
értették. 

További nehézség, hogy az Újszövetség szerzői, maga Pál apostol is 
görögül fogalmazták meg ennek az egységes ószövetségi emberképnek 
a különféle jellemzőit, s ennek megfelelően beszéltek az ember fizikai 
testéről (szarx), testi valóságáról vagy személyiségéről (szóma), 
megelevenítő, élővé tévő lelkéről (pszükhé) és arról a lélekről, amely 
görögül ugyanazt a nevet viseli, mint a Szentlélek (pneuma). Pál 
leveleiben ezek a kifejezések mindig az éppen aktuális, közvetlen 
szövegkörnyezetből nyerik el a jelentésüket, ezért nem tudunk nekik 
pontosan meghatározott, mindig állandó és konkordáns (pontosan 
megfeleltetett) fordítást adni. Talán ezért is alakult ki a magyar 
bibliafordítói hagyományban, hogy a szarx és a szóma mindig „test”, a 
pneuma és a pszükhé pedig mindig „lélek”, és a mondat tágabb 
kontextusa segítheti az olvasót a pontos jelentés megértésében. 

Több egyházi közösség és bibliafordítói munkacsoport azonban 
elégedetlen ezzel a „hagyományos” fordítással. Azzal érvelnek, hogy 
amint egyes világnyelveken külön kifejezéseket használnak a 
bibliafordítások a pneuma és a pszükhé fordítására, úgy érdemes volna 
magyarul is megpróbálkozni ezzel. A görög pneuma „szellem” szóval 
való visszaadásának fő előnyét abban látják, hogy 1. ez hűségesebb az 
eredeti görög megfogalmazáshoz, és 2. ráébresztheti az embereket, 
hogy a Szentlélek (vagyis a Szent Szellem) dolgai nem afféle „lelki” 
dolgok, mint például az érzelmeink, hanem sajátosan Istentől kapott 
adományok. Azt is remélik az új terminológiai meghonosításától, hogy a 
keresztyének felismerik, mennyire téves az az elképzelés, hogy az 
ember halandó testből és halhatatlan lélekből áll, hiszen ez a szemlélet 
nem tud mit kezdeni a test feltámadásának bibliai tanításával.  

A hagyományos bibliafordítás hívei és a református szóhasználat 
követői azonban azzal érvelnek a régi terminológia megtartása mellett, 
hogy az indoeurópai nyelvek (például az angol vagy a német) talán 
valóban könnyebben fordítják kétféleképpen a kérdéses görög 
fogalmakat, de a magyar nem ilyen, mégis a saját belső 
törvényszerűségei alapján is tökéletesen alkalmas arra, hogy visszaadja 
a Biblia üzenetét. A magyar nyelv nem rosszabb vagy jobb e tekintetben 
mint az angol vagy a német, csak más. A hagyományos fordítás hívei az 
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alternatív „szellem” fordítást azért sem találják jó megoldásnak, mert az 
a magyar nyelvben már foglalt, egyrészt a „kísértet” fogalmára, 
másrészt az olyan kifejezésekre, mint a „szellemtudományok”, vagy „a 
szellem diadala”, általában az értelemmel kapcsolatos jelentésekre.  

 

F a l a k k a l  s z e m b e n  
 

Egy nagy falat látok magam előtt. Átmászni nem 
tudom, se vége, se hossza. Keresek valami rést- 
mindegyik zárva, befalazva. Pedig nekem át kell jutnom 
rajta. 

Ez a fal lehet közted és köztem, lehet bennem, lehet 
körülöttem. Reménytelenül elválaszt a vágyaimtól. 

Nekimegyek. Neki, biza'! Először ütöm az öklömmel, majd nekivetem 
vállamat, végül tehetetlenségemben a fejemet verem a falba. Véres az 
öklöm, sajog a vállam, zúg a fejem. A fal még mindig áll. 
Reménytelenül roskadok össze a tövében. Feladom: "Uram, segíts!" 

 
"Lásd! A kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival 

együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje 
meg egyszer a várost. Így tégy hat napon át! Hét pap vigyen hét 
kosszarvból készült kürtöt a láda előtt. A hetedik napon hétszer 
kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha 
majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt 
szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. Akkor le 
fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki 
egyenest előre. "                                         (Józsué 6:2-5) 

 
Érdekes terv... Új reménnyel indulok. Minden nap egy kör. Nagyon 

hosszú az út a fal mentén. Most látom csak, mekkora, még annál is 
nagyobb, mint hittem. De biztos, hogy csak 1 kör? Nem lehetne 2 
napba sűríteni az egészet? Én bírom még... 

A 4. napon kezdek elcsüggedni. Nagyon nagy ez a fal. Kipróbáltam: 
ugyanolyan kemény. Bolondnak néznek, miért menetelek itt naponta. 
Semmi sem változott, de kezdek fáradni, és bosszant, hogy bolondnak 
néznek. Csak Isten szavába kapaszkodhatok, Ő ad erőt a következő 
napokhoz. Aztán eljön a 7. nap. Hét kör. Fegyvereim nálam vannak: 
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felhívtam, meglátogattam, elvittem, kitöltöttem, beadtam, 
megvettem.... De mindezek semmit nem érnek, ha nincs velem a 
kegyelem: a Láda, a Szövetség Ládája. Szorosan markolom a 
fegyvereket, de le nem veszem szemeimet a Kegyelemről. 

1. kör: csodálkoznak, hogy még mindig nem adtam fel 
2. kör: fáradok, 
3. kör: kinevetnek, 
4. kör: megbotlom, 
5. kör: még csak meg sem mozdul, 
6. kör: mindjárt vége, 
7. kör: lassan, nagyon odafigyelve, várva a csodát... 

Aztán megtörtént, húúúúúúúúúú, nem is gondoltam volna, de azért 
persze hittem!  

"Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. És amikor 
meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a 
kőfal leomlott" (20.vers) 

Magától. "Ez a magától: ez a kegyelem." (Reményik Sándor: 
Kegyelem) 

 

B ú c s ú  a  s z o l g á l a t t ó l  
 

 éve szolgálok ebben a gyülekezetben. Először, 
mint ifi-vezető kezdtem, aztán teológusként 
besegítettem az Istentiszteletek tartásába, 
igehirdetésekbe, Biblia Körök vezetésébe. 
Hatodévem alatt ez kibővült a gyerekmunkával, 

hittan oktatással, baba-mama körrel, konfirmációs csoport 
vezetésével. Majd beosztott lelkészként a többi szolgálattal: 
keresztkérdések, táborok, lelkigondozások, kazuáliák, egyebek... 

Először is nagyon hálás vagyok a gyülekezetnek, hogy elfogadott, 
mint szolgálót, hogy adhattam én is. Aztán elfogadott, mint lelkészt, 
fiatal korom ellenére. Sok szeretetet, bátorítást, bizalmat kaptam. A 
szolgálat nagy előnye, hogy mindig csurran-cseppen valami lelki jó is 
belőle: Akár az olyan kritikákból, amiből épülhet az ember, akár 
bátorításból, vagy akár az alkalmakra való készülések által tud Isten 
építeni. A szolgálat a hívő életemnek is egy meghatározó fogaskereke 
volt eddig.  

7
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Most pedig vége lesz. Egy időre legalábbis. Sok mindentől búcsúzok 
most: munkatársaktól, a szolgálat örömeitől, nehézségeitől, a lelkészi 
munkához tartozó apró, napi rutincselekedetektől: ahogy kinyitom a 
templomajtót, alkalomra készülök, a google naptártól, vagy attól, hogy 
lemásolok, lepecsételek Zsuzsának valamit.  Ezek hiányozni fognak. 
Ezért a gyász akárhogy is, de körbelengi ezt az időszakot.  

Nem ugyanúgy leszek itt, mint eddig. Újra átélhetem, amit még sok-
sok évvel ezelőtt: milyen úgy Istentiszteletre jönni, hogy nem nekem 
kell nyitnom, készülnöm, még sok millió apró dolgot elintéznem, hanem 
csak beülhetek a padba a családom mellé, és hallgathatom Isten Igéjét.  

Minden zárás egy új nyitás is egyben. Nálam most sok minden lezárul, 
ahhoz hogy arra az egy, de nagyon fontos, és drága feladatra 
koncentrálhassak, amit majd gyermekünk jelent. Köszönöm a 
gyülekezet türelmét, szeretetét, bátorítását, elfogadását, a sok jót, amit 
kaptam.  

Most csak egyet kérek búcsúzásként: Fogadjanak be engem is maguk 
közé, hadd lehessek én is "nem lelkész", "nem vezető", HANEM egy tag, 
egy édesanya, akinek a Rákoskeresztúri Református Gyülekezet otthont 
jelent.  

 
SS ZZ AA BB ÓÓ   LL AA JJ OO SS   LL PP ..   (( RR ÁÁ KK OO SS LL II GG EE TT ))   

B ú c s ú  1 2  é v  u t á n  
„Uram! Hadd láthassam választottaid jólétét,  

örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek  
örökségeddel együtt!” (Zsolt. 106,5) 

 
Bizonyára többen hallották már a Testvérek közül, 

hogy változások következnek be a rákosligeti gyülekezet életében. 
Tizenkét évi szolgálat után, június 15-i hatállyal lemondok a 
gyülekezetben betöltött lelkészi állásomról, és két évre rendelkezési 
állományba vonulok. Ez alatt a két év alatt nem egyházi munkakört 
fogok betölteni. Az elmúlt évek felgyűlt problémái miatt esperes úrral 
úgy láttuk jónak, hogy a mostani helyzetben mind a gyülekezetnek, 
mind nekem legjobb lesz a váltás. 

A gyülekezet, a törvényben előírt két hónap alatt meghívja az új 
lelkipásztort, aki reményeink szerint már augusztus második felében 
elfoglalja lelkipásztori állását. Azért, hogy több lelkipásztort is hallhasson 
a gyülekezet, és több lelkipásztor közül választhassa ki későbbi 
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lelkipásztorát, ezért bemutatkozó szolgálatok történnek a 
gyülekezetben, a vasárnapi istentiszteleteken. 

Mindeközben több imakörben is rendszeres könyörgés folyik a 
gyülekezetért, a gyülekezet jövőjéért, útmutatásért a megválasztandó 
lelkipásztor személyével kapcsolatban. Olyan lelkipásztorért könyörög 
közösségünk, aki a Lélek erejével és lendületével veti bele magát a 
gyülekezetépítő szolgálatba. 

Mi magunk is kérjük a Testvérek imádságát, hogy zökkenőmentesen 
történhessen a lelkészváltás gyülekezetünkben, épüljön és erősödjön a 
rákosligeti gyülekezet, és megmaradhasson a testvéri jó viszony a 
rákoskeresztúri és a rákosligeti gyülekezetek lelkipásztorai és tagjai 
között. 

Mivel nem tudom mikor és mi módon lesz alkalmam a későbbiek 
folyamán érintkezésbe lépni kedves rákoskeresztúri Testvéreimmel, így 
ezúton mondok köszönetet a 2003 és 2007 közötti időszakért, amikor 
együtt szolgáltuk az Urat és az Ő egyházát a rákoskeresztúri 
Testvérekkel! Köszönetet mondok a 2007 utáni időszakért is, amikor 
sok-sok személyes találkozás alkalmával, és a kölcsönösen egymásért 
elmondott imák útján tartottuk a kapcsolatot. 

Isten további gazdag áldását kérem a rákoskeresztúri gyülekezet 
lelkipásztorai és minden tagja számára!  

 

K o n f i r m á l ó  i f j a i n k  b e m u t a t k o z á s a  
A  k ö v e t k e z ő  n é g y  k é r d é s  a l a p j á n :  

 
1.) Hány éves vagy, melyik suliba jársz? 2.) Mióta kötődsz ehhez a gyülekezethez, ki 
hívott el ide először? 3.) Mi vagy melyik téma fogott meg leginkább a konfirmációi 
felkészítésen? 4.) Melyik Ige, bibliai idézet szólított meg eddig leginkább? 

 
 
Szűcs Regina Anna: 
A Kőbányai Kertvárosi 
Általános Iskolába járok, 
14 éves vagyok.  
4 éve a Kelemen-család 
hívta le a gyülekezetbe 
családomat.  
A gyülekezet története 
fogott meg, mert 

teljesen máshogyan 
fogadják az embert itt, 
és más az itteni 
közösség is, mint bárhol 
Máté evangéliuma 28, 
18-20 fogott meg, ahogy 
a tanítványokat kéri 
Jézus, hogy több embert 
tegyenek tanítvánnyá. 

Vári-Nagy Zalán: 
14 éves vagyok, a Pál 
apostolba járok. A 
gyülekezetbe úgy 
kerültem, hogy beírattak 
ebbe az iskolába 
szüleim. A kedvenc 
Igém: ,,légy hű 
Mindhalálig és neked 
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adom az élet koronáját" 
Ezt azért szeretem, mert 
célt tűz ki az életem felé. 
 
Kapsa Marcell: 
13 éves vagyok. Az ELTE 
Radnóti Miklós Gyakorló 
Gimnázium és Általános 
Iskolába járok már 
harmadik éve. A 
gyülekezethez 2 éve 
kötődök tudatosan 
(előtte hittanra jártam 
de templomba nem). 
Először Istentiszteletre a 
testvérem hozott el, 
azzal a mondattal, hogy 
"nagyon jó lesz", és 
tényleg jó volt. 
Konfirmációs órán az 
evangéliumok tetszettek 
a legjobban, bár nagyon 
sok "vetélytársa" akad. A 
kedvenc Igém a Máté 
9,12, mert nagyon 
megérintett és rájöttem, 
hogy én is "beteg" 
vagyok, és be kell ezt 
látnom. 
 
Farkashalmi Balázs 
A rákoscsabai Jokai Mór 
Református Általános 
Iskolába járok. 
 
Balázsi Brigitta: 
15 éves vagyok, a 
Békésy György 
Szakközépiskolába járok. 
Körülbelül két éve 
kerültünk ide a 
gyülekezetbe, úgy, hogy 

anyukám barátnőjének a 
fia már a második napon 
fejre esett, és be kellett 
vinni a kórházba, és ott 
anyu barátnője 
megfogadta, ha a kisfiú 
felépül, vasárnap elmegy 
templomba. Így anyát is 
elhívta, és attól kezdve 
járunk ide a templomba. 
Nekem legjobban a 
János első levele 
tetszett, mivel egyrészt a 
volt nagypapámra 
emlékeztet mivel ő is 
János volt, de nagyon 
megragadott a levélben 
valami. A legjobban az 1 
János 5,13 fogott meg, 
mert ez egy biztos pont, 
ha én hiszek, nem kell 
félnem a haláltól, mert a 
túlvilágon vár az örök 
szeretet és békesség. 
 
Gereczi Botond: 
14 éves vagyok, az ELTE 
Trefort Ágoston Gyakorló 
Gimnáziumban vagyok 7. 
osztályos. 8 éves voltam 
(tehát elsős), amikor 
anyukám elvitt a 
templomba hittanórára 
IAz első év első alkalmán 
tanult téma ragadott 
meg, amikor magával a 
konfirmáció szó 
fogalmával ismerkedtünk 
meg, mert ezt már a 
szüleim ugyan előtte 
elmagyarázták, de ezt itt 
értettem meg igazán 

"Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy 
egyszülött fiát adta, 
hogy aki hisz benne el 
ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (Jn 3,16)  
 
Cosma Andrea: 
16 éves vagyok és a 
Balassi Bálint 
Nyolcévfolyamos 
Gimnáziumba járok. 1 
éve kerültem a 
gyülekezethez, amikor 
elkezdtem a 
konfirmációt, elkezdtem 
IFI-re is járni, azóta 
kötődöm ide. Az összes 
konfi órát szeretem, de 
leginkább az tetszett, 
amikor a kiosztott 
részeket el kellett 
olvasnunk, majd röviden 
összegeznünk. Jó hallani, 
hogy a többiek hogyan is 
gondolkodnak erről, és 
azt, hogy mi az egyéni 
reflexiójuk. A Bibliából 
határozottan a Szeretet 
himnusz a kedvenc 
részem, szerintem 
összefoglalja a hit 
lényegét. 
 
Czudor Vivien: 
14 éves vagyok,a Balassi 
Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnáziumba járok. 
Először akkor kerültem 
ide, amikor Zoli bácsihoz 
kezdtem hittanra járni, 
de miután meg lettem 
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keresztelve kicsit 
eltávolodtam az itteni 
dolgoktól. Aztán konfira 
kellett jönni, és ezzel 
együtt templomba. A 
kezdetekbeli lustaságom 
ellenére az 
érdeklődésem ekkor 
vette kezdetét és azóta 
itt vagyok. A 
konfirmációi 
felkészítésen leginkább a 
tanítványságról és az 
önismeretről szóló rész 
tetszett, és furcsa 
módon reflexiót is 
szerettem írni, amit 
előtte még én se 
gondoltam volna 

magamról. Legjobban a 
Máté 11,28 fogott meg, 
mert ténylegesen 
megnyugvást adott, és 
első konfi hétvégémen is 
ezt húztam, amikor 
kaptunk kis igés 
kártyákat, de akkor még 
nem tudtam, hogy a 
későbbiekben milyen 
sokat fog jelenteni 
nekem. 
 
Kelemen Bence: 
15 éves vagyok, a Pál 
Apostol Általános Iskola 
és Gimnáziumba járok. 
2000-ben kereszteltek, 
és 5 éves korom óta 

járok templomba, amikor 
a nővérem a Pálba 
kezdett járni, és a 
szüleimmel kezdtem el 
menni. Engem a 
leginkább a Reformáció 
témája fogott meg, mert 
fel merték vállalni a 
keresztyén hitüket, 
miközben tudták, hogy 
üldözni fogják őket, de 
ennek ellenére nekem az 
Istenben való hitük 
érintett meg a 
legjobban. Eddig 
legjobbam a Galatához 
irott levél 5. 23-24 
tetszik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "Légy hű mindhalálig, 

és neked adom az élet koronáját." (Jel 2,10b) 
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A régebbi idők írásaiból 

E g y  r é g i  b e m u t a t k o z á s  ( 1 9 9 7 . )  
 

eretném mindenekelőtt köszönteni a rákosligeti és leendő 
rákoskeresztúri református gyülekezet minden tagját, lelkészét és 
munkatársait, idősebbeket és fiatalokat egyaránt, igazi testvéri 
szeretettel. 

Bemutatkozom: Szabados Ádám vagyok. 55 éves Isten kegyelméből, 
feleségem Judit igazi segítőtársként áll mellettem és mint életem jobbik fele 
igazi feleség és édesanya. Három gyermekünk van. Eszter lányunk a 
legidősebb, már férjnél van, Jakab Eszter néven. Még tanul: az egyetemen 
elvégezte a német nyelv és irodalom szakot, most 
pedig portugál nyelv és irodalom szakos. Ők velünk 
egy házban élnek. Középső gyermekünk Ádám a 
veszprémi egyetemen angol nyelv és irodalom szakos 
hallgató. Nős, feleségével Dórával és első unokánkkal 
– Dávid Andrással – élnek Isten szeretetében. A 
harmadik gyermekünk Tamás – akit különösebben 
nem kell bemutatnom – velünk él, a folyó évben 
készül az érettségi vizsgákra. A ligeti gyülekezet egyik 
ifjú tagja, aki a könyvterjesztésben a gyülekezet munkása is. Az Úristen 
különös kegyéből mindhárom gyermekünk Krisztus Urunk útját járja, mint 
követője.  

Írásom és bemutatkozásom oka, hogy gyülekezetünk fiatalsága lapjukban 
szeretné minden tagját és a református közösségünkben folyó mindennemű 
munkát megismertetni egymással és egymás között. Egyfajta közösségteremtő 
akarattal és értékgyarapító szándékkel, mellyel magam is teljesen egyetértek. E 
célból felkértek a fiatalok, hogy ismertessem feladatomat. 

A gyülekezeti közösségen belül vállaltam párommal együtt a helyi, ligeti 
református egyházközségben a szülői bibliaórát. Havonta, minden hó 3. 
szombatján du. 16-18 óra között, minden gyülekezeti házaspár számára, 
valamint minden iskolába járó és különösen a hittant tanuló gyermekek szülei 
részére. Tekintettel elsősorban a kerületi, ma már katolikus „Pál apostol” iskola 
református tagozatú gyermekek szüleire. Akiknek, úgy gondoltuk gyermekeik 
vallásos hitben való neveléséhez szükséges némi együttélés-, együttnevelési 
törekvés ismerete, közösségi szintű megismerése, együtt, egy céllal Krisztus 
igéje alapján.  Ha lehet, Istenünk dicséretére és mindnyájunk, valamint 
református közösségünk építésére, szűkebb pátriánk, nemzetünk és világunk 
gyarapítására. Ennek a célnak kijelölésében döntő segítséget és támogatást 
kaptunk  a helyi gyülekezet vezetésétől, Szombathy Gyula nagytiszteletű úrtól 

Sz
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…a felismert hibákat 
követően mindig jól 

esett tapasztalni, hogy 
voltak és vannak 
olyanok, akiknek 

szükségük van erre a 
belső lelki építkezésre. 

(Gyuszi bácsitól) és kedves feleségétől Veronkától, valamint a presbitériumtól. 
Közülük is a leghatározottabban dr.Hajdú Csabától (Csaba bácsitól) és 
feleségétől Katikától kaptunk határozott felkérést és bíztatást, akik maguk is a 
gyülekezet lelki életét nagyon határozott szeretettel munkálják, gyarapítják és 
minden módon támogatják. Velük karöltve Vid Elek (Lexi bácsi) is sok testvéri 
tanáccsal és baráti segítséggel pártolta erőfeszítéseinket ebben a számomra és 
számunkra nagyon fontos tevékenységben. 

Ez a lehetőség már több, mint három évvel ezelőtt indult meg a 
gyülekezetben. Első évünk a kölcsönös érdeklődés és témakeresés jegyében 
telt el. A kezdeti ismerkedés és az indulás váratlanul nagy érdeklődés mellett 
indult meg. Ez kb. egy jó fél évig tartott. Ezután a kezdeti lendület megtört és 
létszámban nagy visszaesést tapasztaltunk. Hosszú hónapok teltek el 
hibakereséssel, önvizsgálattal a visszaesés miértjeire. Nehéz időszakok 
következtek. De a felismert hibákat követően mindig jól esett tapasztalni, hogy 
voltak és vannak olyanok, akiknek szükségük van erre a belső lelki építkezésre. 
És ha sokszor kevesen is, de szükségét érezzük, hogy újból és újból 
találkozzunk a közösség-gyakorlásnak ebben a sajátos, bensőségesebb 
formájában. Ha másért nem is, csak azért is, hogy beszélgessünk saját 
dolgainkról. 

Jelenleg immár két éve meghatározó 
témánk a gyermeknevelés, otthoni, iskolai, 
környezeti, de leginkább a Biblia útmutatása 
szerinti nevelés kérdése. Alapja Dr. Gyökössy 
Endre nemrég elhunyt nagytiszteletű ref. lelkész 
és pásztorálpszichológus testvérünk igen nagy 
szeretettel és jártassággal megírt könyve. 
Eredeti, kézirati címe: „Gyermekünkkel az 
Úrban”. Későbbi nyomtatott kiadásban „Együtt a 
szeretetben” címmel jelent meg.  

Per ma könyvünkben a „szeretet hatalmát” boncolgatjuk, sok gyakorlati 
példával, saját tapasztalatainkkal alátámasztva. Igei alapunk a Szentírás egyik 
legszebb része: a szeretet himnuszából való szavak, a türelmes, hosszútűrő, 
elnéző és kitartó szeretet. Az Újszövetség könyvei közül  a Korinthusi 1.levél 
13.részéből. Az elmúlt alkalmaink témája a gyermek fogantatásával kezdődő, 
felelős magatartásunkról szólt általában: Istentől távol, Istenhez közel és amit 
mi egyszerűen csak úgy mondunk: az Úrban. Mit jelent ez, mit eredményez és 
mi a tanácsa és véleménye Istenünknek, az Úrnak erre a nagyon fontos 
kérdésre és válaszunkra!? 

Ezért a következő együttlétünk – április 3. szombatján, 18-án du. 16 órakor 
– témájában: „gyermekeink fejlődése a hitéletben” lesz és ezek alapfeltételeiről 
fogunk beszélgetni. Elsősorban az imádság helye, hatásai vagy annak hiányai 
és következményei életünkben és a családjainkban. 
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Tudjuk, hogy elsősorban fiatalon, még a gyermekáldást megelőzően volna 

jó tudnunk mindezekről, mert mint köztudott, minden kór esetén a megelőzés 
a legjobb módszer, ezért ebben a nagyon is életről szóló ügyünkben is ez lenne 
a legnagyszerűbb lehetőségünk. Úgy hiszem megtehetem azt az észrevételt – 
tekintettel ifjú nemzedékünk lapjáról lévén szó – hogy felhívjam figyelmüket 
erre a preventív lehetőségre.  Bár még a legtöbbjük messze előtte van a 
házasságnak, vagy pláne a szülői felelősségnek, de idejekorán várjuk őket 
szeretettel ezen alkalmainkra, akár már jegyespárként is, ha csak jóhiszemű 
kíváncsiságból is. 

Ugyanis nem lehet ezekről a problémákról elég korán érdeklődni ill. tudni. 
Mert később már – különösen ha hosszú évek telnek el – már csak azt tudjuk 
megállapítani, hogy mit rontottunk el és mennyire, vagy esetleg tettünk jól 
önkéntelenül Isten kegyelméből. Persze ez sem hiábavaló! Jobb később tanulni, 
mint sohasem. Megfelelő irodalmat, könyveket lehet vásárolni az 
iratterjesztésben. Sokféle témában ajánlhatunk igény szerint, mint pl. 
kisgyermekkorban, dacos kornak, dühöngő állapot stb. esetén milyen 
lehetőségeink vannak a megoldásra. 
Ám minden esetben leginkább Isten írott kijelentését, a Szentírást, a Bibliát 
ajánljuk, mert ez a könyv a Könyvek Könyve ad választ minden ez irányú, 
valamint az életünkre vonatkozó összes felmerülhető kérdéseinkre. Hiszen 
Urunk mindenható, kegyelmes és irgalmas mennyei Édesatyánk, minden 
teremtett embernek, aki bizalommal Hozzá fordul, vagy visszatér, megtér 
Hozzá. 

Ez az, amit a felkérés tárgyában Istenünk által megreformált hitem, hitünk 
alapján bizonyossággal leírhattam, közölhettem lapotokban örömmel. Teszem 
ezt abban a reménységben, hogy a mi Urunk lapotokat törekvésetekben 
gazdagon megáldja. Isten áldását kívánom még rátok is, mindnyájatokra, 
ahogy a lap címe is kifejezi: az Ő követésében! 

Testvéretek az Úr Jézus Krisztusban:    Szabados Ádám 
 
 

L e l k i  k ö n y v t á r  
 
Gyülekezetünknek van egy nagyon jó iratterjesztése, ahol a lelki életünket 

tápláló, Istennel  való kapcsolatunkat mélyítő, gyakorlati életünkben (házasság, 
gyermeknevelés,..) segítséget nyújtó könyvek széles skálája megtalálható, 
megvehető. Mivel tudjuk, hogy nem mindenkinek áll módjában ezeknek a 
könyveknek a megvétele, ugyanakkor reményeink szerint sokan szívesen 
elolvasnák ezeket, ezért a gyülekezet létrehozott egy kölcsönözhető könyvekből 
álló könyvtárat. Ebbe többek ajánlására a pillanatnyilag legfontosabb könyveket 
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szereztük be, ami a későbbiek folyamán bővülhet. Sok szeretettel ajánlom 
ezeket a könyveket a gyülekezet tagjai számára, érdemes kihasználni a 
lehetőséget. Elérhetőségem (telefonszámom) a könyvterjesztésben elkérhető 
és akkor egyeztetni tudunk a könyv átadásával kapcsolatban.  
Jelenleg a következő könyvek vannak a könyvtárban: 
 
Nouwen: Itt és most 
Nouwen: A szeretet belső hangja 
Nouwen: Nyújtsd a kezed 
Yancey: Jézus másként 
Yancey: Mire megyünk Istennel 
Packer: Igaz Istenismeret 
R. Warren: Céltudatos élet 
Szénási: Megtaláltuk a Messiást 
Cseri Kálmán: Ami történni fog 
Gyökössy: A zsoltárok csodálatos 
világa 
Joó Sándor: Mi van a halál után 
Keller Timothy: A tékozló Isten 
C.S.Lewis: Keresztény vagyok 
C.S.Lewis: Csűrcsavar levelei 
Nouwen: A tékozló fiú hazatérése 
Pál Ferenc: A függőségtől az 
intimitásig 
Ravasz László: Emlékezéseim 
Stott, John: Az apostolok 
cselekedetei 

Stott, John: A Timóteushoz írt első levél 
és a Tituszhoz írt levél 
Stott, John: A Timóteushoz írt második 
levél 
Tüdős Klára:Csizma az asztalon 
Yancey: Kerülő utak a boldogsághoz 
Yancey: Csalódás Istenben 
White Paul: A Buyufa alatt 
Cloud & Townsend: Határaink 
Kálvin János: Tanítás a keresztyén 
vallásra 
Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza. 
Lucado:A remény számai 
Lucado:Harc az óriásokkal 
Lucado: Kegyelemtől megragadva 
Kevin Leman: Születési sor(s)rend 
Dr. Henry Cloud - Dr. John Townsend: 
Gyerekhatárok 
P.Yancey: Az imádság 
Úgy döntöttem, megbocsátok 

Ha valaki szívesen olvasna építő lelki irodalmat, de nem tud választani a 
könyvek közül, szívesen segítek ebben. A fentieken kívül vannak régen kiadott  
lelki könyveim is, amikből szintén lehet válogatni. 

Szeretettel: Szabados Ádámné Jutka 
 

JÚNIUS 14.: 
Gyülekezeti Családi Nap 

 

Várjuk szeretettel  
a gyülekezet minden tagját  

egy izgalmas, szép, közösen eltöltött napra! 
 

-  az  Összetartozás évében – 
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