
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

A Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség lapja  
IX. évfolyam, 18. szám, 2016. Gyülekezeti Piknik alkalmából 

: 
 

„Fogadjátok be tehát 
egymást, ahogy Krisztus is 
befogadott minket az Isten 
dicsőségére.” (Róm 15,7) 



Kettőspont 18. szám  2. oldal 2016. Gyülekezeti PIKNIK. 

 
 
Nehezen jöttek a cikkek... Aztán, egyszer csak elkezdtek egymás után 

érkezni e-mail fiókomba, lelkes mosolygós arccal jöttek gyerekek rajzaikkal - és 
lassan kezdett kialakulni ez az újság is, ahogy az előző tizenhét. Amit a Kedves 
Olvasó kezében tart, lenyomata gyülekezeti életünknek, nekünk, magunknak. 
Amikor majd utódaink kezükbe veszik, valamit megláthatnak abból, hogy is 
zajlott az élet, itt a rákoskeresztúri reformátusok között. Sőt, ami leghőbb 
vágyunk - régiesen szólva -, hogy a mi Urunkat meglássák ezeken keresztül 
mai olvasóink és a következendők, akik emlékként böngészgetik majd, 
reményeink szerint. 

Hálás vagyok, éppen a fentiek miatt, minden megjelenő újságunkért! Most, 
megint kicsit más formában, minden írás margójára írtam egy ajánlót.  

Lapunkat, most, a Gyülekezeti Piknik alkalmából jelentetjük meg. Hisszük, 
hogy ez az alkalom is tanít minket a krisztusi közösségre, lelki növekedésre, és 
hitünk, örömünk továbbadására! Isten áldása legyen hát az itt megejelenő 
beszámolókon, bizonyságtételeken, verseken, rajzokon! 

 
Minden évben egy különleges időszakot jelent a tavaszi Keresztkérdések 

nevű evangélizációs sorozat. Nagyon sok gyülekezeti tagunk végigjárta már ezt 
a 6-8 estéből  álló utat, melyen meleg vacsora mellett, beszélgetve, előadást, 
bizonyságtételeket hallgatva ismerkednek meg a résztvevők az Evngéliummal, 
s benne Jézus Krisztussal. Nagy munkát, elköteleződést kíván ez a 
résztvevőktől és bizony a szervezőktől is. E lapszámban SOLTÉSZ SANYI két 
elmélkedése kerül bele ízelítőül, aki maga is végigjárta Istent keresve a 
Keresztkérdéseket, és idén minden előadás után személyes bizonyságát, 
igemagyarázatait tette hozzá mindnyájunk épülésére. Lelkipásztorként (és 
gondolom minden hívő testvérem is így van vele) csodálatos látni, ahogy Isten 
érintésére emberek élete megváltozik, és a Szentlélek kiformálja belőlük a lelki 
testvért, az áldott munkatársat (aki aztán minket is épít) – és csak 
csodálkozunk és áldjuk Istent…  

 
Régi mondás: igazság az, ha bűneink miatt megkapjuk Istentől a büntetést; 

irgalom, ha nem kapjuk meg azt; és a kegyelem, ha nemcsak nem mér ránk 
büntetést az Úr, hanem jóval ajándékoz meg. A kegyelemről beszél hitelesen 
DANCSICS GÁBOR testvérem, aki felnőtt fejjel, feleségével együtt élte át, 
mennyire jó hozzánk az Isten, kegyelmével hogyan tud megújítani minket. 

 
Jelen lapszámunkban találhatunk egy rövid idézetet a XX. század második 

felének egyik legnagyobb igehirdetőjétől, JOÓ SÁNDORTÓL. Érthető, megragadó 
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és gyakorlatias beszédei sok kötetben jelentek már meg – most itt a csendről, 
megbékélésről üzen számunkra. Istentiszteleteink fontos része immár több éve 
a csend – a kezdés előtt illetve az Igehirdetés után. Bár ebben az értelemben is 
– ahogyan ő beszél róla – elérne minket, és formálná lelkünket az Isten előtti 
csendesség! 

 
Megrendítő élmény lehetett számomra, szerkesztés közben olvasni kedves 

presbiter testvérem, BABOSNÉ GITTA sorait! Éppen ezekben a napokban esett 
át nagyon súlyos, életveszélyes (de életmentő!) műtéten. Még hónapokig 
lábadozik majd. Olyan nagy hatással volt rám erős, szép hitvallása! Sokat 
gondolkozó, önmagával sokat viaskodó drága lélek ő. Hatalmas erővel viseli a 
betegsége fájdalmas terheit. Nagy példa számomra! Lélekemelő olvasni 
életéről, s benne meglátni a mi Urunkat, aki megment és elhív tanítványává, 
szolgájává, és megáld! 

 
TÓTH MARGÓ nemrég Istentiszteleten tett bizonyságot arról, hogy kórházban 

töltött napjai, hogy formálták őt lelki értelemben. Most az imádságról mint 
Istennel való természetes beszélgetésről írt. Igen, ilyen természetes és 
felszabadító élet Istennel folyamatos kapcsolatban lenni – úgymond „beszélő 
viszonyban” maradni. 

 
Meglepett, hogy GÁNGOLY ZSÓFI, ugyanúgy, mint Gitta, egymástól 

függetlenül, a „Megerősítés” címet adta cikkének, bizonyságtételének! Egy 
másik generáció, ifjú lelkes bizonyságtétele az övé! Kisgyermek korától 
ismerjük őt, hittanórára is mindig lelkesen, mosolygósan járt hajdan, kis 
hittantermünkbe! Mintha Isten szőtte volna össze Gitta, Margó és Zsófi szavait 
– majd olvashatjuk –, szinte egymásnak felelve, egymást erősítve beszélnek 
ama belső szobájukról…! 

 
Sokan, sokféleképpen aggódnak bolygónk jövőjéért. Azonban egy tudós 

egyháztagunk, nemcsak a tudós, hanem a hívő ember szemével is ránéz erre a 
problémára, és gondolkozásra hív bennünket. Egy új hang újságunkban! DR. 
BÉKÉSI LÁSZLÓ a maga szerény, csendes módján van jelen közösségünkben. 
Nála járva sokat beszélgettünk sokféle tudományos munkájáról, hitéről, 
brazíliai egyetemi katedrájáról, lelkész édesapjáról és a mindennapokról. Most 
arra irányítja a figyelmünket, hogy hit és ima nélkül nem lehet felelősen 
gondolkozni Földünkről és az emberi pusztításról. 

 
Legrégibb kedves hitoktatónk, HAJDÚ CSABÁNÉ KATI, komoly, sokkoló 

kérdéseket tesz fel, melyek alól nehéz kibújni. Tanítva annyi gyermeket, ott 
van a frontvonalban, jól látja a gyermekek életét, gondjait, hátterét, hitét. 
Összeveti az európai állapotokat a világ más  tájain élő hitvalló 
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keresztyénekkel, és bizony elgondolkoztató az, amit e tükörben láttat velünk. 
Azonban hálára is van okunk. Négy hittanos fiatal (ANNA, NIKI, KRISZTI és 
még egy társuk) hitvallása, szavai reményt gyújtanak a sötétségben, hálás 
szívvel olvastam mondataikat, amik valóban szívükből jöttek! Isten áldja a 
hittanosainkat, és hitoktatóikat! Sok lelki győzelmet a frontvonalon! 

 
FARKAS VIOLA, aki már annyi versét olvasta fel közöttünk, sokak örömére, 

most az idős kor nehézségeit szedte rímekbe - de most nem abban a humoros 
formában, ahogy az adventi ebéden hallottuk tőle, hanem hitvallással, azzal, 
hogy tudja, Kinek a kezében van az élete. 

 
KOVÁCS LÁSZLÓNÉ KORNÉLIA sok lelki élményét osztotta már meg velünk 

Bibliaórákon, mindig nagyon személyesen, amikor egy-egy Ige, gondolat 
megragadja, egy-egy kérdés foglalkoztatja. Most, ebben a lapszámban, 
versben adja elénk azt, amit átélt, ami benne született. 

 
Hidasi Zsolt testvérünk, aki hol a pénzszedés és szervezés rögös 

szolgálatában, hol a Keresztkérdéseken csoportvezetésben tüsténkedik 
közöttünk, szelíd, kedves mosolyával, most versben mondja el ő is, amit 
tapasztalt lelki harcról, utakról, világosságról, reménységről. 

 
Azután két gyermek mondja el a maga nyelvén, maga stílusában, mit is 

jelent nekik a hit, a hittanóra. RENÁTA ÉS BENCE a Podmaniczky János 
Evangélikus Általános Iskola református növendékei, ahol már több éve Oláhné 
Nagy Anita tanítja az alsós gyermekeket a hit csodálatos dolgaira. Ennek 
gyümölcse e két gyermek megjelenése e lapban. 

 
ÁRONKA ÉS BLANKA rajzoltak nekünk, amikor meghallották, ebbe a lapszámba 

gyermekek cikkeit is várjuk. Kicsi koruktól mindig odajöttek Istentisztelet után 
a templom ajtajába pacsizni, megölelni egymást, örülni a találkozásnak, mert a 
templom otthonukká vált, ahova szeretnek jönni. Ebből az örömből, 
otthonosság-érzésből rajzolták le azt az épületet, ami több számukra, mint 
kövek sokasága: lelki otthon, szent hely. 

 
SIPOS ZSUZSIKA az imádság erejéről ír. Az átéltek megerősítették hitét, 

elmeséli a családjukban történt gyógyulást - de nemcsak azt. Beszél 
megbocsátásról, összefogásról és egy hajdani Bibliakör erejéről. 

 
Majd ZOLLERNÉ GABIKA, "hivatalos nótafánk" hoz elénk egy régi szép éneket, 

arról, hogy az Úr csodásan működik. Gabika sokszor juttat eszünkbe sóhajtva 
egy-egy Igét, máskor énekeket, melyek valóban az ő hitének (és sokunk lelki 
életének) meghatározó elemei. 
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(1. alkalmon) 
A csoportos beszélgetés előtt néhány percet 

szeretnék még szólni Önökhöz. Felolvasok egy rövid 
szakaszt János evangéliumából, és ezzel kapcsolatban 
mondanék el néhány gondolatot. Az igerész a János 
evangéliuma 20. fejezetének 24. versétől a 29. verséig 
tart és a feltámadt Jézus, valamint egy kételkedő 
tanítvány történetét beszéli el nekünk. 

 
Jn 20,24-29: „Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit 
Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így 
szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a 
kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem 
teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. nap múlva ismét benn voltak a 
tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, 
megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: 
Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd 
az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram 
és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik 
nem látnak, és hisznek.” 
 
Csoportvezetőként beszélgettem már néhány emberrel, hogy milyen 

várakozással érkezett ide és többféle választ kaptam, ami érthető is, hiszen 
mindenkit más foglalkoztat. 

 
4 évvel ezelőtt keresőként én magam is részt vettem az előadássorozaton, 

mégpedig azzal a várakozással, hogy megismerjem a vallás válaszát sok engem 
foglalkoztató kérdésre, pl. hogy miért vagyok a földön, mi az életem célja. 
Régóta kutattam már ezt eredménytelenül, gondoltam adok egy esélyt 
Istennek is, hátha tud újat mutatni. Tudott. 

Sok kérdésem volt, sok mindenre szerettem volna választ kapni, többek 
között arra is, hogy valóban létezik-e Isten. Tamáshoz hasonlóan én is úgy 
gondoltam, hogy hiszem, ha látom. Jelenjen meg, csináljon valamit, szóljon 
hozzám és majd elhiszem, hogy van.  Én is meghallgattam az előadáson, hogy 
nincs rá bizonyíték, gondolhatják, hogy milyen csalódás volt ez egy műszaki 
vénájú embernek…! 

Az egyik alkalom után hazafelé menve egy asztaltársammal beszélgettem. 
Ő nagyon sok kérdést tett fel nekem, amiről fogalmam sem volt, de csodálatos 
módon minden kérdésére határozott és egyértelmű választ tudtam adni. Olyan 
dologról is teljes meggyőződéssel tudtam elmondani az igazságot, ami engem 

S o l t é s z  S á n d o r :  
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régóta kételyekkel gyötört! Másfél órát beszélgettünk így, és miután elváltunk, 
hirtelen ráébredtem, hogy valami különleges dolgot élhettem át, mégpedig azt, 
hogy eszköze lehettem Istennek, hiszen olyan dolgokat tudott meg az a 
fiatalember tőlem, amit én magam sem tudtam korábban. 

Ez volt az az eset, ami bizonyosságot adott számomra Isten létezéséről. 
Ekkor értettem meg, hogy nem kell bizonyíték Isten létezésére ahhoz, hogy Ő 
létezzen. Ő bizonyosságot tud adni nekünk létezéséről anélkül, hogy látnánk, 
vagy megérintenénk őt. 

Egy másik tanítvány, Fülöp, miután több évet végigélt Jézus mellett, az 
utolsó, együtt töltött vacsorájukon ezt kérte Jézustól: „Uram, mutasd meg 
nekünk az Atyát, és az elég lesz nekünk!” (Jn 14,8) 

Ez a kis szolgáló csapat azért rendezte ezt a sorozatot, hogy megmutassa, 
bemutassa Önöknek az Atyát, de nem fizikailag és azt sem ígérhetem, hogy 
bárkinek lesz ilyen élménye, mint amit én évekkel ezelőtt átéltem, bár örülnék 
neki, mert nagyon jó érzés volt… 

Azt gondolom, hogy azzal, hogy eljöttek ide, és remélem, hogy végig 
kitartanak mellettünk, megmutatták önmaguknak is és Istennek is, hogy 
nyitottak arra, hogy halljanak róla és megértsék az üzenetét, amit az előadások 
során át szeretnénk Önöknek adni. 

Ezeken az estéken mi leszünk a tanítványok, akik azt mondják Önöknek, 
hogy láttuk az Urat, és mindössze annyit kérünk, őrizzék meg ezt a 
nyitottságukat az alkalmak során, hogy előbb-utóbb Önök is azok közé a 
boldogok közé tartozhassanak, akik nem látnak ugyan, de hisznek. 

 
(2. alkalmon) 

Jn 8, 31-36: „Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha 
ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az 
igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle: Ábrahám 
utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod 
hát: Szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom 
nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad 
a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, 
valóban szabadok lesztek.” 
 
A szabadság az egyik legfontosabb vágya az embernek. A mai jogban 

mindent szabad, ami nem tilos, azt pedig, hogy mi tilos, a jogszabályokból 
tudhatjuk meg. A Biblia másféle szabadságról beszél, ezért nem is értették 
Jézust még azok a zsidók sem, akik hittek benne. Ők az embereknek való 
alávetettséget gondolták szolgaságnak, Jézusnak azonban más a 
kiindulópontja, Ő a lélek szabadságáról beszél. Azt mondja, ha megtartjuk azt, 
amire Ő tanít, hiszünk benne és elfogadjuk az Ő szabadítását, akkor a lelkünket 
szabadítja meg a bűn vonzásától és ennek lesz a következménye az, hogy már 
nem akarjuk a bűnt cselekedni. 
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Általánosan elmondható a Bibliáról, hogy az embereket, azok gondolatait, 
cselekedeteit Isten szemszögéből vizsgálja, és ennek fényében tartja jónak és 
rossznak, helyesnek vagy helytelennek, bűnösnek vagy bűntelennek. Ennek 
következtében a bűn a Biblia alapján nem az emberi szabályok, tiltások elleni 
cselekedet, hanem az Isten akaratával való szembeszegülés. Ahogyan az 
előadáson is hallhattuk, ez a gyökere minden bűnnek, és Jézus – jó orvosként 
– a betegség forrását szeretné megszűntetni, nem a tüneteket kezeli, mint az 

emberi jogszabályok, amelyek csak utólag 
büntetnek. A Biblia nem csak a bűn 
következményeiről beszél, hanem gyógyírt is 
ad arra, hogy ne kívánjuk a bűnt, azaz 
megszabaduljunk a bűn rabságából. 
Ahogyan Jézus mondta: „… nem azért 
jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem 
azért, hogy megmentsem.” (Jn 12,47) 

 
Minden olyan dolog rabbá, szolgává 

tesz, aminek nem tudunk ellenállni. Sokféle 
rabság van az életünkben. Ilyenek lehetnek 

a dohányzás, alkoholfüggőség, kábítószer függőség, a különböző 
gyűjtőszenvedélyek, a játékszenvedély, a vásárlási szenvedély, a munkamánia 
és még hosszasan lehetne sorolni. Bármilyen dolog vagy tevékenység rabbá 
tesz, amit minden és mindenki elé helyezünk, és nem bírunk lemondani róla. 

Én mindig is szerettem játszani. Némelyek szerint a férfiak örökké 
gyermekek maradnak… A számítógépes játékokat különösen szerettem, hiszen 
az ott megjelenő világban olyan dolgokat is kockázat nélkül megtehetek, amire 
a valódi életemben sohasem lesz lehetőségem. Például háborúkban csapatokat 
irányítani, vagy rengeteg tortát készíteni úgy, hogy utána ne kelljen 
mosogatnom… Szóval az egyik online stratégiai játékba annyira 
belefeledkeztem, hogy mindent elkezdtem e mögé sorolni, a munkámat, a 
családomat, mindent, ami fontos volt. 

Eltartott egy darabig, amíg felfogtam, hogy a játék rabja lettem. Egy ideig 
tusakodtam magammal, hogy nem is igaz, nem kényszer a játék, csupán 
örömöt okoz, de rá kellett jönnöm, hogy csak magamat próbáltam becsapni. 
Ekkor döntöttem és abbahagytam. Azóta Pál apostollal együtt vallom én is, 
hogy „Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, 
de ne váljak semminek a rabjává.” (1Kor 6,12) 

Ahhoz, hogy ellen lehessen állni a szolgaságba taszító kísértéseknek, lelki 
erősségre, lelki megerősítésre van szükség, amit Isten kínál nekünk. A 
megelőző, megerősítő, szabaddá tevő gyógyszer receptjét pedig a Biblia nevű 
könyvben küldte el nekünk. 
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Joó Sándornál olvastam, hogy az ótestamentum eredeti nyelvén az a héber 

szó, ami magyarul kegyelmet jelent, a „lehajolni” igéből származik. A kegyelem 
tehát körülírva ilyen lehajlást jelent, a magasabban álló jóságát az 
alacsonyabbal szemben, az erősebb jóindulatát, kedvességét a gyengébbel 
szemben, a nagyobbnak a kedvező jó tetszését a kisebbel szemben. 

Ha tartalmilag nézzük a szó jelentését, azt találjuk, hogy a “kegyelem” 
Istennek az a magatartása, indulata, cselekedete, amivel nem tartozik 
senkinek, amit nem kénytelenségből, hanem szabad jó tetszéséből tesz, amit 
pusztán szeretetből gyakorol olyan valakivel szemben, aki azt a szeretetet vagy 
jó tetszést egyáltalán nem érdemelte meg, sőt annak az ellenkezőjét várhatná! 

De Isten nem tesz mást, mint ami az Ő lénye, SZERET. Hiszen Ő a 
Szeretet. (lásd 1.János 4.16) Ennek egyenes következménye a KEGYELEM.  

 
Gondoljunk bele, senkinek nem tartozott Isten a paradicsomkert 

szépségével, boldogságával, és hogy mégis adta. Nem tartozott Noénak azzal, 
hogy tudtul adja neki az özönvíz bekövetkező pusztítását és a szabadulás 
lehetőségét, hogy mégis megtette. Nem tartozott az Úr Isten ennek az 
elveszett világnak Jézus Krisztussal. Az hogy mégis elküldte Őt, és a halálba 
adta, hogy aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem megmaradjon az örök 
életre, ez a legnagyobb kegyelem, a tulajdonképpeni kegyelem volt és lesz 
örökké! 1 

 
Isten kegyelmét jelenti, hogy a bűn romlása nem vált teljessé a világban. 

Gyakran kérdezik, hogy hol az Isten kegyelme, amikor ennyi nyomor, 
betegség, szenvedés, háború van körülöttünk, és mi haszna ennyit imádkozni? 
Találó választ hallottam egy lelkésztől: Bele sem merek gondolni, hogy milyen 
lenne a világ, ha még ennyien sem imádkoznának érte! 

Kegyelem Istennek az a munkája, amellyel mérsékli a saját igazságosságát, 
feltartóztatja annak teljes érvényességét, elhalasztja, mintegy kitolja a végső 
ítélet óráját. Ezért létezik a megváltás művétől függetlenül is, mondjuk: a 
hitetlen világban is mindenféle erény, például becsület, hazafiság, szülői 
szeretet, baráti hűség, ezért van napsugár, termőföld, sok mindenféle szépség, 
jó orvos, hasznos gyógyszer. Ezért van röviden: élet, a haláltól folyton 
fenyegetetten is, de mégis élet, a bűn dacára is! Ezért kibírható, sőt sokszor 
szép az élet! Isten kegyelme tágabb, egyetemes értelemben véve azt jelenti, 
hogy Ő „felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind 
az igazaknak, mind a hamisaknak.” (Mt5, 45) 

D a n c s i c s  G á b o r :  
 

KEGY EL EM  
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De úgy tűnik, hogy az Isten egyetemes kegyelme hívogatás. Személyes 
meghívás, hogy felé forduljunk, lépjünk felé, felismerjük a számunkra, a világ 
kezdete előtt megalkotott, személyre szabott kegyelem özönét, melyet csak és 
kizárólag nekünk készített. Azért, hogy felismerjük (magunkban) és beismerjük, 
megbánjuk (Neki) mindazt a bűnt, amit nélküle megtett úton (és gyakran 
azután is) tettünk/teszünk.  

Különös, de kellünk Neki! Így ahogy vagyunk. Tele sebekkel, sértésekkel, 
indulatokkal, hibáktól hemzsegően, haszontalanul. Azt hiszem, hogy Isten 
kegyelme a legnagyobb kegyelem, amit az emberiség kaphatott, 
legcsodálatosabb dolog a világon! Erre csak egy válasz lehetséges, imáinkban 
hálát adni újra és újra! Minden pillanatban!  

Jaime Cardinal Sin, Manila katolikus püspöke, aki kulcsszerepet játszott a 
forradalomban, sokszor elmesélt egy történetet. Volt egy nő, aki minden héten 
elment hozzá audienciára, mert át akart adni neki egy üzenetet Istentől. 
Többször is elküldte, de a nő mindig visszament. Végül megpróbálta 
helyretenni az asszonyt. 

- A katolikus egyház szigorú szabályok szerint értékeli a látomásokat és 
isteni üzeneteket. Ezért meg kell vizsgálnom az üzenet hitelességét. Most 
menjen haza, és kérdezze meg Istent, hogy mi az a személyes bűn, amelyet 
nemrég megvallottam neki. Ha Isten megmondja a helyes választ, tudni 
fogom, hogy a látomás is tőle származik. 

A nő egy hét múlva újra megjelent, és a püspök kissé idegesen faggatni 
kezdte: 

- Nos, megkérdezte Istent a bűnömről? 
- Igen. 
- És válaszolt? 
- Igen. 
- Mit mondott? 
- Azt, hogy már nem emlékszik rá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„…nyugalmat kell kivívnunk minden áron a nyugtalan szív 
világában! Az embernek csendet kell tudni teremtenie 

önmagában és a környezetében. Belső csendet, a harmónia, a 
megbékélés csendjét, az Istenben való elmerülés jóságos, teremtő 
csendjét! (…) Jézus előbb a szentélybe akar bevinni bennünket. A 
visszavonulásba, a csendbe, az egy szükséges dologba, a Vele való 

életközösségbe. A nyitott Bibliához, és rajta keresztül az Isten 
nyitott szívéhez, mégpedig éppen azért, hogy ne üres szívvel 

fogjunk hozzá a munkához.” 
(Joó Sándor)
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Ülök a Bibliám előtt, az első oldal tanúsága szerint konfirmációm 

alkalmából kaptam a bp-rákosligeti gyülekezettől 1996. október 27-én. Áldó 
igém : „Légy hű mindhalálig” (Jel.2,10)  Lelkipásztor: Szombathy Gyula.  

Húsz év telt el azóta, ez indított engem most tanúságtételre Pünkösd és a 
Konfirmáció ünnepén. 

Felnőttként konfirmáltam ,43 évesen, mert az én gyermekkoromból és 
ifjúságomból, iskolai tanulmányaimból kimaradt minden Istennel kapcsolatos 
ismeret, hitigazság és megtapasztalás. Csak annyit tudtam, hogy 
reformátusnak vagyok megkeresztelve, de ez nem volt fontos akkoriban, a 
szüleim és testvéreim nem éltek hitben, Bibliát sem láttam, templomba sem 
jártunk. A 70-es évek ideológiája és korszelleme határozta meg neveltetésemet 
és tanulmányaimat teljes ateizmusban. Azóta már tudom mennyi hazugsággal 
átitatott „tudománnyal” mérgezték szellememet és lelkemet, hogy jó szocialista 
pedagógus lehessek.  

De Isten nem felejtette el, hogy a keresztségben Neki ajánlottak, ő eljött, 
megkeresett , magához vonzott és gondoskodott azokról a személyekről, akik a 
Krisztus követés és hitben járás példái és tanúi lettek  előttem. Harmincas 
éveim elején volt a kezemben először Biblia, anyósom adta a kezembe, ő 
indított el ezen az úton, tőle kaptam az első lelki olvasmányokat, tőle láttam, 

hogyan és miért lehet imádkozni – és ami a 
legfontosabb (ezt sokkal később értettem 
meg), ő imádkozott először értem titokban, 
hogy hitre jussak. 

1987-ben költöztünk a rákoskeresztúri 
lakótelepre, néhány évvel később egy 
kolléganőm hívott meg 2 éves kislányommal 
együtt a rákosligeti református gyülekezetbe 
egy gyermekkarácsonyra. Innen indultak az 
első gyülekezeti tapasztalataim. Gyuszi bácsi 
az én első lelkipásztorom, ő szervezett 
konfirmáció előkészítőt felnőtteknek, itt 
kaptam átfogó ismereteket a református 
egyházról, hitünk alapjairól, Isten szabadító 
kegyelméről és szeretetéről. Így 
konfirmálhattam 1996-ban életem első 

gyülekezetében és vehettem utána Úrvacsorát is.  
Istennek hála időközben megkezdődtek a rákoskeresztúri templom 

építésének munkálatai, részt vehettünk a templom építésében, 2000-ben már a 

B a b o s n é  L á s z l ó  M a r g i t :  
 

MÁ SO D IK  KO NF IR MÁ C IÓ M (MEGER Ő S ÍTÉS )  
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felszentelt templomban tarthattunk istentiszteletet, lassan formálódott a 
keresztúri gyülekezet is – és vele együtt Isten kegyelméből én is formálódtam. 
Együtt építettük nemcsak Isten házát, de együtt váltunk a Szentlélek „hús-vér 
templomává” is. 2007-től már önálló lelkésszel, Sóskuti Zoltán tiszteletes úrral, 
először missziós egyházként, majd hivatalosan is Bp.-Rákoskeresztúri 
Református Egyházközségként. Mennyi közös alkalom és áldás! Így 
visszatekintve jó rácsodálkozni Isten munkájára közöttünk. 

Ez a gyülekezet lát és szeret  engem olyannak, amilyen vagyok, elfogad, itt 
kaptam sok-sok barátot és testvért, vigasztalást és segítő kezet, lelki vezetést 
és támogatást. 

A Bibliám utolsó oldalai őrzik az elmúlt 20 év Igéit, amelyek megérintettek, 
életem egy-egy szakaszában útmutatást, vigasztalást és erőt adva átsegítettek 
a nehézségeken, békességet és örömöt adva, életem részévé válva. Álljon itt 
néhány közülük: 

 
Jelenések 2,10 (Konfirmációs igém): „Légy hű mindhalálig..”  

(1996.) 
Zsoltárok 71 (Megtérésemkor):  „A te igazságod szerint ments meg 

és szabadíts meg engem” „Rád támaszkodom születésem óta.”  „Ne 
vess el engem az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, 
ne hagyj el engem!” (1999.) 

Ézsaiás 54. (Megerősítést kérve): „ Rád többé nem haragszom és 
meg nem feddelek” „Igazság által leszel erős, ne gondolj a 
nyomorral..” „Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; 
de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem 
szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.” (2001.) 

Zsoltárok 50,15 (Anyagi nehézségek): „És hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz 
engem.” ( 2009.) 

2 Kir.22,19 (Kegyelem kérése): „Meglágyult a te szíved, és 
magadat megaláztad az Úr előtt..és sírtál előttem; azért én is 
meghallgattalak, azt mondja az Úr.”  (2013.) 

Zsolt.119,144 (Útmutatás kérése): „A te bizonyságaidnak igazsága 
örökkévaló; oktass, hogy éljek!’  (2014.) 

Jeremiás 17,14 (Betegségben): „Gyógyíts meg engem Uram, hogy 
meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert 
te vagy az én dicsekedésem!”  (2015.) 

Zsolt.18, 19-20 (Kísértésből való szabadulás): „Rám törhetnek a 
veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki 
engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem..” (2016.) 
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Istennek mindig gondja volt rám, akkor is, amikor én még semmit sem 
tudtam róla, nem is ismertem. Ő mégis különös gonddal ügyelt a nevelésemre 
a hit útján, áldó kezét mindig rajtam tartotta, ha kellett szigorral, próbákkal 
nyesegette a vadhajtásokat rólam, engedte, hogy menjek a magam feje után 
és felismerjem a határaimat: Nélküle senki és semmi vagyok, Vele, az Ő 
kezében válhatok olyanná, amilyennek elképzelt, és amilyennek én is látni 
szerettem volna mindig önmagamat. Köszönöm Istenem! 

A Konfirmációs fogadalomtétel  szövegét idézve újra felelek a 
Heidelbergi Káté 1. kérdésére: „Micsoda tenéked életedben és 
halálodban egyetlen vigasztalásod?” Felelet: „Az, hogy testestül- 
lelkestül, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem 
az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, 
aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s 
engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy 
megőriz, , hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik 
le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy 
szolgáljon. Ezért Szentlelke által engem az örök élet felől biztosít és 
szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl néki éljek.” 
„Kijelentem- Hiszem és vallom –Ígérem és fogadom”. 
 
Mindenható Istenem! Tégy engem késszé arra, hogy hű maradjak hozzád 

mindhalálig. Őrizz meg engem ezen az úton!  Ámen 
 

 
 
Beszélek Istenhez, igen ezt teszem nap mint nap. Nem kell hozzá időpontot 

kérni, bejelentkezni, csak egyszerűen beszélek hozzá.  
Elnézést sem kell kérni amiért megszólítom. Ő tudja, hogy szeretnék 

mondani valamit és mindig ott van, meghallgat. 
Beszélek és elmondom a pillanatnyi gondolataimat, napi történeteket, 

családról, barátokról ismerősökről. Eszmefuttatásaimról, és benyomásaimról, 
észrevételeimről, melyet nem mondok el senki emberi lénynek. Nem is lehetne, 
vagy ha mégis megkísérelném, nagy vitát, veszekedést, gorombáskodást 
generálna. Annyi a véleménykülönbség, a más látásmód, ami magában még 
nem baj, de a vitázási kedv, az ellentmondás, a kötekedés és gorombáskodás 
magas szintre jutott az emberi kommunikációban. 

Istennel beszélek nem szóban, gondolati úton, vagy inkább a szívemből 
sugallva. Mindig meghallgat és válaszol a Lélek által, belesúgva a lelkembe, 
vezetve a helyes út felé, megadva a választ.  

T ó t h  M a r g ó :  
 

„BESZ ÉL Ő  V I SZO NY BA N ”  MA R A D NI  
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De nem csupán azért beszélek hozzá, mert válaszokat szeretnék kapni, 
egyszerűen azért mert jó, mert Ő tudja mikor kell válaszolni, hiszen ő a mi 
teremtőnk, hogyne tudná a mi kérdéseinket. 

Nem sok kéréssel terhelem, mert sokan vannak akiknek sokkal 
fajsúlyosabb kérései vannak felé. Én csak beszélek akár egy gyerek, akinek sok 
a mondanivalója a szülőkhöz. Miért ne tenném, hiszen mindannyian Isten 
gyermekei vagyunk. Beszéljünk hozzá, hiszen itt van velünk bennünk! 

 

 
 
Nagy változáson mentem keresztül az utóbbi 

időben, ez nem fizikai, emberi szemmel 
láthatatlan, de egy mikroszkóp sem érzékelné, hisz 
a lélek változása a tudomány oldaláról titok 
marad. 

Egyik este – mikor már hosszabbak voltak a 
nappalok – lementem az iskola játszóterére sétálni 
egyet. Ahogy leértem láttam, hogy egy lélek sincs 
a téren, hát gondoltam hintázom egy keveset.  

Mikor ez történt, még távol voltam az Úrtól. Jártam templomba és 
gyermekkorom óta szüntelen hittem az Istenben, mégis pár hónapja már – a 
templom kapuin kívül nem imádkoztam hozzá. A mai napig nem tudom 
megmagyarázni miért, de azt hiszem, hogy akaratomon kívül széthasadt az 
életem, volt egy tisztalelkületű hívő ember és egy iskolába járó ateista. Mert, 
amint a templomból kiléptem, mintha egy ködfelhő szállt volna rám 
elfeledtetve velem mindazt, mit addig az Úrnak mondtam.  

Leültem, egy ideig csak gondolkodtam – mára már el is felejtettem miről, 
csak néztem az eget –, aztán, mint derült égből villámcsapás, úgy világosodott 
meg az elmém és jöttem rá, hogy mennyire képmutató voltam, gyötört a 
lelkiismeret, hogy mennyire letértem az útról. Elkezdtem megvallani bűnömet, 
és kértem az Urat segítsen, hogy visszataláljak – és szinte azon nyomban 
éreztem, hogy feloldozást kaptam.  Mert már előre elkészítette a bocsánat. 

Azóta nap, mint nap kijárok ahhoz a hintához és beszélgetek az Úrral, mert 
kívülről másnak úgy tűnne, hogy csak én beszélek, de mikor felvetek egy-egy 
dolgot, témát annak a megválaszolása már nem tőlem jön, mert én nem tudom 
a választ, mégis kijönnek a szavak a számon, és a válasz, ami addig előlem 
rejtve maradt. 

Beszélgetek Istennel, időt töltök vele és egyre jobban érzem, hogy ölelő 
karja újra magához szorít.  Meghaltam és feltámadtam, elvesztem és 
megtaláltattam. 

G á n g o l y  Z s ó f i :  
 

MEGER Ő S ÍT ÉS  



Kettőspont 18. szám  14. oldal 2016. Gyülekezeti PIKNIK. 

"...AZ EMBER 
MEGJELENÉSE 
HAMAR VÉGET 

VETETT A BÉKÉS 
EGYENSÚLYNAK" 

 
 
A Sorsfordító keresztény könyvesbolt (1174 Rottembiller utca 24.) 

honlapján találtam a Teremtés csodái c. DVD piárjában: 
„Az emberi lét elgondolkodtat minket az emberi agy elképesztő 

összetettségén és a benne rejlő lehetőségeken, a kéz és az egész 
csontrendszer felépítésének remekművén, a szív hihetetlen teherbíró 
képességén. Az emberi testben Isten teremtő erejének csodálatos dimenziói 
tárulnak szemünk elé. Mindannyiunkat abból a célból alkotott Isten, hogy 
megismerjük Őt és élvezzük örökké tartó szeretetét és gondoskodását”. 

Ezzel szemben a hírportálokon nap, mint nap jelennek meg elszomorító, 
depresszióba kergető híradások katasztrófákról, 
háborúkról, a fenyegető vízhiányról, környezetünk 
elszennyeződéséről, a méhek és egyéb fajok világméretű 
pusztulásáról. 

A Genezis (Mózes I.) szerint „Kezdetben teremtette 
Isten a mennyet és a földet.” Majd úgy akarta, hogy 
„Pezsdüljenek a vizek  élő állatoktól, a levegő a madaraktól. Azután megáldotta 
azokat Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok…”. Megteremtette az állatokfajok 
sokaságát a szúnyogtól a békáig, az egértől az elefántig, báránytól az 
oroszlánig, mindenre volt gondja. Mind békében éltek együtt egymással, a 
teremtett világ bőséges táplálékot nyújtott mindenkinek. „És látta Isten, hogy 
mindez jó”. 

De miért is támadt az a gondolata, hogy „Alkossunk embert a mi 
képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, 
az állatokon, az egész földön és mindenen…” – nehéz erre magyarázatot 
találni.  

A növény és állatvilágban hihetetlen egyensúly uralkodik, amit ma 
fenntarthatóságnak hívunk. Az évmilliók alatt kizárólag környezetváltozások 
módosíthattak az egyensúlyon, mint felmelegedések, jégkorszakok, nagy 
vulkánkitörések, meteor becsapódások. De az ember megjelenése hamar véget 
vetett a békés egyensúlynak. Nézeteltéréseinket csak háborúskodással, egymás 
legyilkolásával véltük megoldani. Felégetjük az erdőket, túlvadásztuk a bölényt, 
eltereltük és beszennyeztük a folyókat, tudatosan mérgezzük magunkat 
egészségtelen élelmiszerekkel, gyógyszerekkel, drogokkal.  

Az ember megteremtése nem kudarc-e Isten számára? Jóra bízta-e, hogy 
uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész 
földön? Felülkerekedhet a gonosz a jón, azaz menthetetlenek vagyunk, 
önzőségünk, kapzsiságunk belátható időn belül a teremtett világ pusztulásához 
fog vezetni? 

D r .  B é k é s i  L á s z l ó :  
 

LÓ GO K  A  NETEN  
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Teológiai vita folyt arról, hogy Isten a teremtés befejezése után magára 
hagyta-e az embert. Különben hogyan engedhetné meg ezt az öngyilkos 
pazarlást, a föld kizsákmányolását, az önpusztítást? Ezt cáfolja – ha másra nem 
gondolunk – Fiának a Jézus Krisztusnak fényes küldetése ebben a világban. 

Az Írás szerint Isten a saját képére és hasonlóságára teremtett bennünket. 
Eszerint bennünk kell lenni a teremtő minden bölcsességének, előrelátásának. 
Kétségtelen, hogy mai világunkban sok minden az emberi agy működésének 
vívmánya, az innováció a gazdaság mozgatórugója, sőt a túlélés egyetlen útja. 
De a nyersanyagok korlátlan felhasználásának, a hulladék felhalmozódásának, 
a talajok termőképességének végzetes kihasználása következményeit nem 
tudjuk felmérni, vagy ha már látjuk is, miért nem tudunk egységesen, 
határozottan fellépni ellene? Elszabadult volna az emberi agy, elvesztette 
korlátait, mint azt a már nem utópiának számító gondolkodó-robot, amely 
irányíthatatlanná válik? 

Nos, nekünk, református keresztyéneknek hogyan is kell gondolkodni 
ezekről? Természetesen elsősorban hittel. Higgyük el, hogy Istenünk megvédi 
művét, a teremtést és megszabadítja a világot a gonosztól, mert Ő a legfőbb úr 
és parancsoló. Higgyük el, hogy Ő gondoskodik rólunk nap, mint nap, és ha 
bennünket is néha elfog a szorongás, nekünk hívő embereknek nincs okunk 
aggódni, mint ma a világban sokan teszik. Imádkozzunk ezért nap mint nap, és 
ne csak a szegényekért, az elesettekért, a háborúktól szenvedőkért, de a világ 
vezetőiért is, akik talán legtöbbet tehetnek a változtatásért, bolygónk jövőjéért. 

Uram, segíts meglátni, felismerni a Te kezed munkáját ebben a világban, 
hogy vigyázzak rá és segítsek megóvni azt…Ámen! 

 

 
 
Sok felől bombáznak bennünket az információk, kérdés, mit kezdünk 

ezekkel? Tovább lépünk vagy megállunk, elgondolkodunk? Mit engedünk közel 
magunkhoz? Az utóbbi időben  több hír, tapasztalat, igehirdetésben 
elhangzottak foglalkoztatnak. 

Lassan megszokjuk, hogy tőlünk távolabbi kontinenseken, milyen vak 
gyűlölettel bánnak, üldözik keresztyén testvéreinket. Halljuk, mindezek ellenére 
micsoda keresztyén lelki ébredés van például Afrikában! Mint hajdan 
Európában a Római Birodalom területén: „A keresztyének vére magvetés…” 
(Tertullianus egyházatya) Ezek a keresztyének az „első szeretet tűzével” olyan 
erővel, hittel, örömmel élik meg Krisztushoz való tartozásukat, nem szűnik meg 
ajkukon az Istent magasztalás, dicsőítés (még a kivégzés pillanatában sem). 
Óhatatlanul kibuggyan belőlem: és mi? Miért tud a Lélek ott egyre többeket 
életre kelteni, míg mi megelégedetten, kényelmesen, erőtlenül, szürke egér 

D r .  H a j d ú  C s a b á n é  K a t i  é s  t a n í t v á n y a i :  
 

„ JÖ V EL ,  S ZE NTL ÉL EK  ÚR  ISTEN… !”  
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módjára élünk valamit?! Ezt keresztyénségnek lehet nevezni? „Jövel Szentlélek 
Úr Isten, töltsd be szíveinket..!”  

Joni könyvében olvastam: Egy fiú mondta, aki egy szeméthalom mellett 
állt, és egy karton dobozban élt: „Egyszerűen nem értünk titeket, nyugatiakat. 
Isten olyan sokat adott nektek, olyan nagyon megáldott benneteket…., miért 
van olyan sok boldogtalan ember az országotokban?” Tényleg, mi is így látjuk? 
Isten ajándékozó Isten vagy mindent magunknak köszönhetünk, mi gürcöltünk 
meg érte? Fontos-e számunkra, hogy Húsvét után 50 nappal, él-e bennünk a 
húsvéti örömhír? Látják-e rajtunk az „ELVÉGEZTETETT!” mindent felülíró isteni 
ajándékot és a FELTÁMADÁS új életet munkáló erejét?! 

Vasárnapról-vasárnapra halljuk az Igehirdetést. Engedjük-e szívünkig, 
lelkünkig jutni az „életnek beszédét”? Követi-e változás? Április 24-én,  
vasárnap délelőtt hallottunk Haggeus prófétáról, nekünk szólt-e vagy 
elkönyveltük Kr.e 520., de régen volt, mi közünk hozzá? Ezt követő héten 
foglalkoztatott-e, vagy netán Isten szerinti változást indított el bennünk, 
sikerült újrakezdeni, vagy újat kezdeni? „az életem sok-sok öröme, gondja, 
tennivalói, intéznivalói, időbeosztásom, álmaim, emberi kapcsolataim, 
szolgálataim, mélységeim közepette hol van az életemben Isten helye?” Ha Ő 
az első, ha trónra engedjük Őt, akkor ennek nyomán „bűnbánat, tisztulás, 
engedelmesség, Isten dicsőítése, alázat, szolgálat, áldás” és igazi, tartós öröm 
tölt be bennünket, amely minden körülménytől független! Engedjük, hogy a 
Szentlélek ezt munkálhassa Bennünk! Hadd lehessünk a családban, a 
környezetünkben Krisztusra mutatók! 

Hálásak vagyunk a gyerekekért, akiknek hitbeli nevelését Isten után a 
szülők is a gyülekezetre és a hittantanárokra bízták. Ennek csak 50%-ban 
tudunk eleget tenni, a másik 50% a szülőre vár! Keserűen tapasztalom, legtöbb 
esetben a hittan egy a tantárgyak közül, a gyermekek otthon semmit nem 
hallanak szüleik hitélményéről, nem látják őket Bibliát olvasni és imádkozni, 
nem mutatnak példát az Istenbe vetett bizalomról…. és legtöbbször ez lesz a 
meghatározó a gyermekek számára. „Jövel Szentlélek Isten, tarts meg 
Igédben… maradjunk igaz hitben.” (RÉ.368.1)  

Egyik tanítványom csodálkozására közöltem, nem tudom, mi az a FELHÁZ. 
Rövid ismertetője felkeltette érdeklődésemet, így utána néztem az interneten. 
Ez egy új kezdeményezés, három frissen megtért fiatal, 7-8 hónappal ezelőtt 
elhatározta, Istentől kapott indíttatásból, hogy egyetemistáknak szerveznek 
csütörtök esténként Istent dicsőítő és együtt imádkozó alkalmat, mikor más 
fiatalok alkohol és drog társaságában töltik ezt az időt, mint egy alternatívát 
felkínálva. Felekezetre való tekintet nélkül várnak mindenkit, s nem csak 
hívőket. Április 21-én, csütörtök este 2500 fiatal töltötte meg a Körcsarnokot. 
Ami engem elgondolkoztatott, ahogy a három huszonéves a megtérésükről 
beszél, s közülük az egyik, aki „áldás, békességgel” köszöntötte az 
egybegyűlteket, elmondta, református családban nőtt fel, de Jézus Krisztusról 
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soha nem hallott. Afrikában volt egy humanitárius segélyszervezettel, ott 
találkozott hiteles keresztyénekkel, ott tért meg. Mit mondhatunk erre? 

Pünkösd ünnepén örvendezzünk és várjuk nyitott, hívő szívvel, mert „ Isten 
elküldte az Ő Fiának Lelkét a mi szívünkbe.” (Galata 4,6), hogy nálunk és 
bennünk maradjon, hogy tanítson és eszünkbe juttassa Jézus szavait, hogy 
meggyőzzön bennünket bűneink felől, hogy elvezessen minden igazságra, hogy 
dicsőítse bennünk Jézust… 

Ezen a Pünkösdön legyen szívünk óhaja és az ének írójával együtt 
imádkozzuk: „Add nékünk is, Istenünk a te áldott lelkedet! Szent tűz adja 
érzenünk éltető kegyelmedet! Adj hitet, szeretetet, lelki boldog életet!” 
(RÉ.375,7)   * * * 

Hadd valljanak most 13-15 éves fiatalok arról, mit jelent számukra 
református keresztyénnek lenni: 

 

Mivel én keresztyén neveltetést 
kaptam, azt hittem, nekem meg 
sem kell térnem, mert már alapból 
„megvagyok térve”. Aztán 
rájöttem, ez nem így működik. 
Egyre inkább távolodtam Istentől, s 
mikor egyszer mintha minden rossz 
rám zúdult volna, nagyon 
elszomorodtam, nem tudtam, hol 
találhatnék vigaszt, kinek 
mondhatnám el? Ekkor hallottam 
ezt az Igét: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet.” (Jn 14,6) Már 
régóta ismertem ezt az Igét, de 
most az a része fogott meg 
legjobban, hogy Ő az út, ezen az 
úton járhatok, Ő velem van, Ő az , 
Aki irányítja az életem, és bármit 
elmondhatok Neki! Nemsokára 
meghalt egy rokonom, akiért 
nagyon sokat imádkoztam, és nem 
értettem, hogy ha az Úr mindig jót 
akar nekem, akkor ezt miért 
engedte meg, miért nem hallgatta 
meg imádságomat? Dühös lettem, 
nem értettem semmit! Aztán 
egyszer csak megértettem, ha 
hiszem és elfogadom, hogy Ő 
irányítja életemet, és Ő mindig a 

legjobbat szeretné nekünk, Ő bármit 
tesz, úgy a jó! Tudom és hiszem, hogy 
az út végén ott vár a célban! 
Megtérésem óta megváltozott az 
életem. Elég verekedős lány voltam, ha 
valakire megharagudtam, elkezdtem 
püfölni, meg ilyesmi, de azóta nem is 
tudnak annyira felidegesíteni. Mindig 
mosolygós kislány voltam (ha nem 
voltam dühös), de sokszor nem volt 
őszinte a boldogságom. Nem bíztam 
meg az emberekben, ha baj volt, inkább 
magamban tartottam. Most már tudom, 
az Úrnak mindent el lehet mondani, 
bármi rossz történik velem. Olyan, mint 
ha két édesanyám és két édesapám 
lenne. Mert Ő egyben anya: vigasztal, 
apa: tanít. Amióta szívembe fogadtam, 
nem tudok rossz kedvű lenni, mert 
tudom, ami történik velem, arról az Úr 
tud. Ha úgy érzem, senki sem szeret, 
tudom, Ő soha sem hagy el! Amikor úgy 
érzem, én semmire sem vagyok jó, 
eszembe jut, nem hiába teremtett meg, 
célja van velem és mindenkivel! Az 
igehirdetés fontos és hangsúlyos 
számomra, mint reformátusnak!  

 Kelemen Anna    7.o. 
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A református templom, ahova 
péntekenként konfirmandus 
előkészítőre járok, vasárnap pedig 
Istentiszteletre, a kedvenc helyeim 
közé sorolható. Itt fiatalnak lenni is 
megéri! Senki sem csúfol, mindig 
itt vannak a barátaim, szeretettel 
látnak. Ha Istennel kapcsolatos 
kérdéseim vannak, itt nyugodtan 
feltehetem. Eddig egy ifi-konfi 
hétvégén voltam, ahol 
megtapasztalhattam, mindenki 
milyen jó fej, és hogy az Igéket 
nemcsak tudományosan lehet 
magyarázni, hanem a fiatalok 
nyelvén is. Ráébredtem, ott nem 
számít, milyen szépen énekelsz, 
hanem az, szívből dicsőíted-e 
Istent. Református fiatalnak jó 
lenni! A templomban a fiatalok és 
az idősek egyaránt beszélgetnek. 
Én büszke vagyok rá, hogy 
református vagyok! 

  Palásthy Nikoletta   7.o. 
 

Szüleim elsőtől kezdve katolikus 
iskolába írattak be. Itt megtanultam, 
Isten mennyire tud szeretni minket, és 
ennek az iskolának köszönhetem, hogy 
megismertem Istent, és ez nekem 
nagyon sokat jelent, kapcsolatban 
lehetek Vele. Szerintem fontos, egy 
keresztyén ember: ne dohányozzon, ne 
beszéljen csúnyán, ne próbálja ki a 
drogokat és más ilyen szereket, ne 
bulizza át az estéket, főleg ne 
szombaton, ne hívja  fel magára a 
figyelmet az öltözködéssel…  Számomra, 
ezt jelenti, hogy keresztyén vagyok! 

 Sz. F.   8.o. 
Számomra azt jelenti, hogy 

közelebbről megismerhetem Istent. Amit 
én nagyon szeretek, és amiért nagyon 
hálás vagyok, hogy a Rákoskeresztúri 
Református Gyülekezetbe járhatok. 
Szerintem, hogy református lehetek, 
nagyon sokat változtat a hitemen. 
Nagyon szeretek Istenről tanulni és 
megismerni Őt. Több mint három éve 
járok templomba és két éve hittanórára 

 Hejüsz Krisztina 8.o. 

 
 

Egyre vékonyabb a hajszál, 
Amin múlik életem, 
Hasonlóan bizonytalan, 
Minden cselekedetem. 

Akaratom elfelejtem, 
Úgy sem irányíthatok, 
Eddig is jó kézben voltam, 
Ebben megnyugodhatok, 

Nem ígérhetek előre, 
Jövő idő nem enyém, 
Mindannyian Tőle függünk, 
Atya biztos tenyerén. 

Egyre vékonyabb a hajszál, 
Amin múlik életünk, 
Hasonlóan bizonytalan, 
Minden cselekedetünk! 

Ember tervez és ígérget, 
Biztosak a holnapban, 
Pedig tudniuk kellene, 
Holtbiztos, csak múltban van! 

Ahogy eddig, úgy lesz mindig, 
Egyre közelebb Hozzá! 
Igyekezzünk Vele élni, 
Áldásában ez után! 

F a r k a s  V i o l a :  
 

HA J SZÁ L  



 
„Nem földindulásban, 
  hangos zivatarban, 
  sziklát hasogató 
  zúgó szélviharban, 
  nem perzselő tűzben, 
  láng-csipkebokorban, 
  de halk szelíd szóban 
  érint meg Isten.” 
                 /Losonczy Léna / 

 

Éjszakából virradat, 
virradatból hajnal, 
hajnalból napvilágosság, 
napvilágosságból élet! 
 
Reggeli harmatcseppekben, 
tükröződik kék eged, 
a Mindenség csodái előtt, 
leborulva csodállak Téged! 
 
Végtelen szeretetedből, 
teremtményeidre gondot viselsz, 
apró fűszáltól a magas fákig, 
pici lénytől az óriásig! 
 

 
 
Add tudnom, hogy – e körforgásban, 
hol a helyem, s mi szándékod velem, 
halk csendességben szólíts meg 
kérlek, 
mi dolgom, mit kérsz, mit 
cselekedjem? 
 
Várlak Uram bizakodó szívvel, 
Golgotai Kereszted legyen előttem, 
légy Életem Ura, szívemig hatolj, 
utam végén, légy megbocsátóm! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K o v á c s  L á s z l ó n é  K o r n é l i a :  
 

KÖ R F O R GÁ SBA N  

A XVI. századi Reformáció 50. évfordulójára készülve - idézet Kálvintól: 

"A józanul ítélők előtt mindig bizonyos lesz, hogy az emberi lélekbe bele van 
vésve az istenség érzete, melyek kitörölni sohasem lehet. Sőt hogy az 
istenség létezéséről táplált meggyőződés mindenkivel vele születik és mintegy 
a velőkbe van rejtve, bőséges bizonyíték erre éppen az istentelenek 
makacssága, akik bármennyire tusakodjanak is, mégsem tudják 
megszabadítani magukat az Isten félelmétől... Mert a világ, (...) amennyire 
tőle függ, igyekszik az Istennek minden benne levő ismeretét kiirtani s 
imádását mindenképpen megrontani. Csak azt állítom, hogy midőn az ostoba 
megátalkodottság, melyet az istentelenek az Isten megvetése céljából 
magukra erőltetnek, lelkükben sorvadoz: él és lépten-nyomon előtör az 
istenségek érzete, melyet oly igen óhajtanak magukból kioltani. Ezekből 
világos, hogy Isten ismerete nem oly tudás, melyet csak az iskolában 
tanulunk, hanem oly ismeret, mely anyánk méhétől fogva mindig velünk van." 
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Állunk bárhol, teremtett világod 
kerekében, 

s tekintgetünk szerte széjjel, 
köröttünk világodnak egy szelete, 
melyet ismerni vél az ember 

képzelete. 
Közel és távol, hegyek, folyók, 
vagy más kapaszkodók, 
mely tájékozódásunkban segít, 
és minket a büszkeség eltelít. 
Ismerjük ezt a helyet. 
Benne ösvény, utak, terek, 
mind megtanuljuk hova vezet. 
 
Ám ez labirintusként körül ölel, 
és a láthatárunk szélén 
szürke köddel takarja el 

szemeinktől, 
az ki vesztené az embert a földről,  
mint ahogy a mennyből. 
Rejti az utat a távoli fényhez. 
S élet hosszan járunk egyre, 
az ismert utakat követve, 
szűk világunk szürke porában, 
elmerülve sok gondjában, bajában. 
 
Pedig felettünk ragyog 
elhomályosítva minden csillagot 
Úr Jézusunk szent keresztje, 
melyre ember-bűnünk rászegezte. 
Ő kitárt karjaival ölelne: 

gyere hozzám, gyere be! 
A teremtődhöz, ki vár már téged 
ismerd meg a Dicsőséget. 
Elé, Őt dicsőítve, hálával borulj, 
s Őt atyádnak kapod ajándékodul. 
 
Jézus segíteni, utat mutatni próbál. 
De  e világ fejedelme nem engedi a 

pórázt, 
melyet az édenben a nyakunkba vetett, 
ezzel foglyul ejtett, és a kegyelemből 

kirekesztett. 
Az ádáz ellenség, ki rabokul tart minket 

itt alul. 
Sok mindent megtanulhatunk, 
merre észak, dél, kelet, nyugat, 
 ismerhetünk ezer utat, 
csak ne ismerjük meg a "keskeny utat"! 
Ne lássuk azt, mely hozzád vezet,  
bolyongjunk, majd ő orrunknál fogva 

vezet. 
 
De Te lelkünk szemére bízod ezt, 
ha hitünk végre ébredez,  
megbánt bűnünket messze elveted, 
szeretsz és adod szent fényedet. 
Világod beragyogja világosságod, 
mellyel teremtményeidet áldod, várod. 
Ezért marad hit, szeretet, és a remény, 
hogy hozzád térünk, megismerünk: 
Uram te magad vagy a FÉNY. 

 
 
 
 
 

H i d a s i  Z s o l t :  
 

TE  V A GY  A  F ÉNY !  
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Jézus Krisztus a Szabadító 
Ebből én azt értettem meg, hogy az Isten az egész élet. Olyan mint a 

levegő vagy a víz. És ahol Ő van, ott mindenki boldog és jókedvű. De az, aki 
szomorú, rossz a kedve, vagy sorra bűnt követ el, ott az Isten messze van, 
vagy az ember az ördögöt tiszteli. 

Jézus Krisztust, a Megváltót azért adta, hogy az emberek ne féljenek, 
hanem higgyenek. Mint én. Folyton félek, de mióta hiszem és tudom Isten és 
Jézus történeteit, bízok abban, hogy nem lesz semmi baj. És Jézus 
megszabadít a pokoltól. 

Renáta, 3. osztályos tanuló (Podmaniczky Ev. Ált. Isk.): 
 

 
Bence, 2. osztályos tanuló (Podmaniczky Ev. Ált. Isk.) 

P o d m a n i c z k y - s  r e f o r m á t u s  h i t t a n o s o k  
 

H I TÜ KR Ő L  -  A  MA GU K  NY EL V ÉN  
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     Áron 
 

  Blanka 
 

 
 
Rövid történet életemből életünkből, egy példa az imádság erejéről: 
Nagy szomorúság és fájdalom volt megtudni Fiam betegségét ,ami 

vaksághoz vezetett volna. Egészséges 47 évet megélt ember aki ezalatt tudta 
meg, hogy párja várandós. A betegséget genetikai eredetűnek tulajdonította az 
orvos, ezért nagy riadalmat keltett, hogy esetleg a kisbabának is lehet ebből 
kifolyólag valamilyen betegsége. 

Ö r d ö g  Á r o n  é s  B l a n k a :  
 

RA J ZO K  TEMP L O MU NKR Ó L  

S i p o s  E r z s é b e t  Z s u z s a n n a :  
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Van egy olyan Csapat, akik valamikor együtt jártunk Házi Biblia Körre. és 
nagyon szerettünk a Kis utcába járni ezekre az alkalmakra. Ők imádkoztak a 
sikeres műtétért és az egészséges kisbabáért. Április 14-én megszületett a 4 
kg-os kislány: Lilike. Fiam szemeinek műtéte is sikeres volt.. Imádságban 
hordozták a Paszkal Idősek Otthon lakói is, református lelkész ismerősöm 
vezetésével.  

Az Egyedüli Megváltónkban való hitemet erősítette az Ő hozzá intézett 
imádság ereje. Bízhatunk Őbenne.  

A műtétek nagyon sok pénzbe kerültek, de egy nagyon szép gesztusnak 
köszönhetően Fiam Édesapja /elvált férjem/ felesége, Párom, és Unokahúgom 
összeadták ezt az összeget. Ez bizonyította, hogy a bennem már korábban 
megérett megbocsátást a Jó Isten kegyelméből javunkra fordította.  

Kegyelmes Úr Isten hálás vagyok Neked! 
Írom mindezt, mint egy gyülekezeti tag, aki sokat hiányzott a templomból, 

de nem távolodott el az Úr Istentől és Gyülekezetétől.  
 

 
 
A Halleluja énekgyüjtemény 234. éneke 1920 óta angol szövegírótól ismert, 

dallamát Maár Mária szerezte. Az ének hazánkban először 1921-ben a 
Hallelujá-ban jelent meg. Azóta népszerű, kedvelt éneke a legtöbb protestáns 
felekezetnek. Kórusfeldolgozása 4 szólamú, szép lelki érték, különböző 
gyülekezet máig felveszi liturgiájába, de egyéb ünnepi alkalmakon is éneklik. 

Témája "örökzöld" , felemelő, Istenről szóló bizonyságtétel. Dallama 
"fülbemászó" , romantikus, de a modern kor énekei között is helye lehet. 

 

Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. 
Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan, 
Mint titkos bánya mélyiben  formálja terveit, 
De biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt. 
 
Ne félj tehát kicsiny csapat, ha rád felleg borul, 
Kegyelmet rejt, s belőle majd áldás esője hull, 
Bízzál az Úrban, rólad Ő meg nem feledkezik, 
Sorsod sötétlő árnya közt Szent arca rejtezik. 
 
Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, 
Bár mit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág, 
Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád, 
De a hívők előtt az Úr megfejti önmagát." 

Z o l l e r  F e r e n c n é  G a b i k a :  
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Veni Sancte Spiritus! 
Jöjj Szentlélek Úristen!  
Helyettesítsd csendes 
nyugalommal,  
A bennünk lévő feszültséget.  
Helyettesítsd csendes 
bizalommal,  
A bennünk lévő aggodalmat.  
Helyettesítsd erős hittel,  
A bennünk lévő félelmet.  
Helyettesítsd kegyelem 
édességével,  
A bennünk lévő keserűséget.  
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,  
 

A bennünk lévő sötétséget.  
Helyettesítsd szerető melegeddel,  
A bennünk lévő hideget.  
Helyettesítsd fényességeddel,  
A bennünk lévő éjszakát.  
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,  
A bennünk uralkodó hideg telet.  
Egyengesd ferdeségünket.  
Vedd el büszkeségünk élességét,  
De mélyítsd el alázatosságunkat.  
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,  
De oltsd ki szenvedélyeink tüzét.  
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,  
Ahogy Te látsz minket. 

 

Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod. 
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: 

"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!" 
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