
KETTŐSPONT  
      A Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség lapja 

 

X. évfolyam, 20. szám, 2017  

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

 

 

 

 
Ebben az esztendőben búcsúztunk el (földi értelemben) szeretett Szombathy 

Gyula templomépítő lelkipásztorunktól. Sok-sok emlékünk van róla, öröksége 

köztünk él tovább. A templom egyik terme az ő nevét hordozza, hirdeti a 

következő generációknak. Most testvéreink emlékeznek kedves személyére. 

 

 

Emlékeim Szombathy Gyula 

lelkipásztoromról 
(Farkas Lajos) 

 

 

 
Az írás nem tisztem, de emlékeim morzsáiból megidézett alakja mégis 

megmutatja számomra Szombathy Gyula lelkipásztorunk emberi nagyságát.  

Mi 1990-ben találkoztunk vele életünk legmélyebb szakaszában. A 24 éves 

kislányunk, Tünde halála után. A Belvárosból, fájó emlékeink színhelyétől, 

messze akartunk élni. Így kerültünk Rákosligetre.  

A ligeti templom hirdetőtábláján láttam meg a csütörtöki bibliaóra időpontját. 

Elmentem, s nem Vele, hanem Hajdú Csabával találkoztam, ő tartotta az 

éppen külföldön tartózkodó lelkész helyett az alkalmat. Már ekkor sok jót 

hallottam róla a testvérektől.  

Amikor az első igehirdetésen részt vettem, Istenről, az Igéről természetes, 

mély hitét megtapasztaltam, tudtam, hogy fontos személy lesz az életemben.  

Legnagyobb meglepetésünkre a következő héten meglátogatott bennünket az 

otthonunkban. Szinte azonnal meghitt beszélgetés alakult ki köztünk. Ekkor 

derült ki, hogy az én első lelkipásztorom Szombathy István volt, aki az ő 

unokabátyja. S őnála konfirmáltam 13 évesen. Ekkor értettem meg, hogy 

nincsenek véletlenek, s hogy nagy rendező az Úristen! 
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A lelki, emberi barátságunk az évek során elmélyült. Sokszor meglátogattuk 

egymást otthonainkban is. Sőt, emlékszem a külön bibliaórákra esténként, 

ahol három házaspár egyikeként, valóban sokat tanultunk tőle. Megérintett a 

mély hite, Istenről természetes beszéde, a kedves humora, tiszta barátsága.  

Emlékszem a „Szentföldi út” szervezőjére, amint mindenre kiterjedő 

figyelemmel vezette a csoportot, ahol az áhítat és a vidámság egyaránt 

jellemző volt rá.  

Az ő szervezésében volt a gyülekezet Kárpátalján. Ezen az úton hazafelé jövet 

megmutatta életének fontos állomásait: Sárospatakot és a miskolci deszka-

templomot, ahol szolgált.  

A szoros barátságunk kiterjedt családjára is. Felesége, Veronka segítőtársa 

volt. Szinte minden nagy feladatában háttérként számíthatott rá. Meghatottan 

hallgattam, ahogy beszélt róla: szeretettel, ragaszkodással, tisztelettel.  

Milyen nagy lélek volt, amikor gyülekezetet teremtett egy nem könnyű 

korszakban, rengeteg gáncsoskodás közepette. Templomot épített akkor, 

amikor számtalan nehézségbe ütközött.  

Sohasem panaszkodott, hanem cselekedett. Nagy betegségek hordozásában 

újra meg újra megkapta a segítséget rendíthetetlen hite miatt az Úrtól.  

Milyen lelkesen tudott beszélni a könyvei témáiról! Szerencsére még az 

alkotás is megadatott neki. A mindig munkálkodó élete Isten szolgálatában telt 

el, s lett teljessé. Sok nehézség, de sok áldás is kísérte útját családja és 

gyülekezete körében.  

 

Isten veled kedves lelkipásztorom, barátom, testvérem!  

 

 

Gyuszi bácsi emlékére 
(Zoller Ferencné) 

 

Hálás emlékezésül  Nagytiszteletű Szombathy  Gyula lelkipásztorunkra, 

(mindnyájunk  szeretett „Gyuszi bácsijára”) had idézzek a „ Jézussal  

találkozni - élet” című, Igehirdetéseket  tartalmazó  könyvéből  

 Áldott emlékét gazdagítsa mindnyájunk számára az alábbi Igehirdetése: 

 

„ AZ ÁRONI ÁLDÁS” (IV. Mózes. 6: 26. ) 

 

„Az Isten áldásának nagy szerepe volt a bibliai ember életében. Ismert Jákob 

esete, aki képes volt csalni, csak övé lehessen az apai áldás testvérével, 
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Ézsauval szemben. (I. Móz. 27.-ből). Egy másik történet az áldással 

kapcsolatban: amikor Isten választott népe Mózes vezetésével  az   

ígéret földje felé tart, de útjukba állnak az amálekiták, akikkel meg kell 

küzdeniük. Mózes, Áron és Hur, a vezetők, nem állnak be a harcba,, hanem a 

háttérben maradva imádkoznak. Mózes felemelt kézzel kér áldást népe 

győzelmére. „Mikor Mózes felemelte kezét, Izráel győzött, mikor leengedte, 

mert elfáradt a keze, Amálek népe győzött . Ezért Áron és Hur felemelve 

tartották kezét, amíg folyamatosan imádkozott. Végül Józsué vezetésével  

Isten népe győzött  a harcban. 

 

Ez számunkra is sokat jelentő üzenetet hordoz. Egyrészt, hogy nem kell 

feltétlenül erővel  beleavatkoznunk a napi küzdelmekbe. Helyette „felemelt 

kézzel” kérjük Urunkat, adjon megoldást nehézségeink  között. Másrészt, 

sokat jelent a fiatalok számára, ha a szülők, vagy nagyszülők  imádságban 

hordozzák a háttérben  a szeretteiket. Isten imádságot meghallgató Úr, aki 

áldást ad övéi számára, ha kérik Tőle. 

Áldás - formulával fejeződnek be az apostoli levelek, akképpen, mint 

református istentiszteleti alkalmaink.  

 

De mi is az áldás? Jó kívánság, amiben benne van Isten munkája. Így szólt az 

Úr: Megáldalak és nagy néppé teszlek, ha hallgatsz rám és engedelmesen jársz 

utamon- mondja az Úr.  

 

 Az ároni áldás az egyik legszebb áldásformula a bibliában:   

 

„ÁLDJON MEG TÉGED AZ ÚR ÉS ŐRIZZEN MEG TÉGED…”  ez azt 

jelenti, légy kapcsolatban az Úrral. Figyelj szavára, és azt tedd, amit mond. 

Engedd, hogy Ő vezessen és Ő szabja meg utadat. Akkor Ő veled lesz, segít 

neked és a nehézségeidből jót hoz ki számodra. A másik mondatrész 

gondolata az, hogy ismerd fel: Neki gondja van rád. Ő a te őriző pásztorod, aki 

vigyáz rád. Ő megőriz bennünket egymás számára is, hogy békességben és 

szeretetben legyünk együtt a családban, a gyülekezetben és más ember-

közösségben. 

 

„VILÁGOSÍTSA MEG AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TERAJTAD ÉS 

KÖNYÖRÜLJÖN RAJTAD”… Jézus arca fénylett a megdicsőülés hegyén, a 

mikor Isten küldötteivel beszélgetett. De a mi arcunk is visszatükrözhet 

valamit Isten arcának fényéből. Arcunkról le lehet olvasni a belső 

békességünket. Így lehet visszaadni arcunkon Isten áldásának fényét. Azután 
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Isten könyörületéről hallunk. Isten könyörületéből élünk. Ha Ő nem 

könyörülne rajtunk, hiába igyekeznénk, sokra nem jutunk.  

     

„FORDÍTSA AZ ÚR AZ Ő ORCÁJÁT TEREÁD ÉS ADJON BÉKESSÉGET 

TENÉKED”- fejeződik be az áldás. Nem jó nekünk, ha Isten elől menekülünk, 

nem akarjuk, hogy lássa , tudja dolgainkat. Pedig az a jó, ha azt szeretném, 

hogy „Szemeivel tanácsolna„ engem. Ha így élek, megkapom azt a belső 

békességet, ami a mi Urunk kegyelmi ajándéka. 

Végül figyeljünk arra a kezdő és záró szóra, ami körülveszi az áldást. Ez a két 

szó szerepel ugyanis a református testvérek közötti köszöntésben: „áldás…, 

békesség …” 

Ezt a nagy ajándékot adja meg Urunk nekünk minden körülményben. Adjon 

nekünk munkáinkhoz áldást, hogy legyen életünk kiegyensúlyozott, külső és 

belső békességgel meggazdagított. Legyünk Isten áldott népe, hogy áldás 

lehessünk mások számára! „    

                 

 Ehhez kell Isten kegyelme és áldása . 

 

* 

 
Tíz éve lelkipásztora gyülekezetünknek Sóskuti Zoltán. Arra kértük, a szép 

évfordulón ossza meg olvasóinkkal gondolatait. 

 

10 év  
(Sóskuti Zoltán lelkipásztor) 

 

Mit is jelent személyesen számomra a 

Budapest-Rákoskeresztúri Református 

Egyházközségben töltött elmúlt 10 év? - 

kérdezte tőlem e lap új szerkesztője.  

 

Legfőképpen arcokat! Lelkemben van egy 

album, amit gyakran fellapozok - emlékezve, 

vagy Istentől az adott hétre rendelt feladatot 

keresve, vagy imádkozva (hálát adva vagy 

könyörögve), vagy példát, erőt nyerve...  



 

5 

Sok-sok történet, melyben ott ragyog Isten, Lelkének erejével, csodálatos 

útjaival; vagy olyanok, melyekben a bűnös ember nyomorultságát 

szemlélhetem irgalommal - s mindkét esetben magammal is találkozom ezek 

tükrében. Emlékszem sok-sok bíztató arcra, bátorító mosolyra, szívből jövő 

visszajelzésre, megfontolandó kiigazító okos tanácsra!  

Ám leginkább bennem él a sok segítő kéz: a kertben dolgozva, a templomot 

szépítve, sütiket, vendégségeket készítve, gyerekek körül szolgálva, lelki 

alkalmakon csatasorba állva és együtt imádkozva...  

 

Mindenkire emlékszem! 

 

Mit jelent még ez a 10 év nekem? A Gyülekezet és lelkipásztor egymásra 

találásának öröme, tüze tovább él bennem, sőt még erősebb ez a tűz! Ez a tűz 

persze néha alábbhagyott, de nem halt el, mert innen is, onnan is tápláltatott!  

Tíz év alatt én soha nem panaszkodtam (okom se volt rá) a gyülekezetre, 

Presbitériumra lelkész összejöveteleken - ez nagy dolog, mert sajnos sokszor 

(okkal, ok nélkül) nem ez a jellemző! Persze, volt, hogy elfáradtam, volt, hogy 

elbizonytalanodtam, volt, hogy nem láttam az utat... 

 

Tíz évről lehetne úgy beszélni, mi mindent végeztem el, mi épült, mi alakult, 

mit tanítottam, mi formálódott, mindez kiben mit végzett el, kire hogy hatott - 

de ezt Isten látja leginkább, nekem jobbat tesz, ha nem ezekre gondolok! Az 

viszont épít, hálássá tesz, ha azt veszem sorra magamban, hogy én mi mindent 

kaptam a gyülekezeti közösségtől, mi mindenre tanított közvetlenül és 

közvetett módon! A kis Igés lapok, amiket elteszek, mennyi szeretetet 

tükröznek! A visszajelző mailek mennyi tanulságot hordoznak! A sok, nálam 

jóval nagyobb hitű testvér élettörténete, hűséges szolgálata, kitartása micsoda 

nagy és eligazító fáklyák számomra! A bibliaórás hozzászólások, az évek alatt 

meghallgatott sok bizonyságtétel, újságcikk, mind-mind annyit építettek 

engem!  

 

Mit jelent tíz év?  

 

Gyönyörű korszak. Kétszer is kaptunk újabb és szép otthont (parókiát) a 

gyülekezettől! Ezalatt született még két gyermekem. Rengeteg jót kaptam az 

Úrtól! Emellett csomó személyes küszködésen, bűnön, otthoni- és hivatásbeli 

kudarcon, átélt próbán mentem át. Ami igazán hálával tölt el, ahogy, mindezek 

között, Istenünktől kapott lelki ajándékaimmal és sokféle hibámmal, 

tapasztalatlanságommal együtt szeretettel és türelemmel kísért, elszenvedett, 

vigyázott és mellettem állt ez az áldott szép közösség! Köszönöm 
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Mindenkinek együtt és egyenként is! Felsorolhatnék vagy húsz, negyven, 

ötven nevet, akik nélkül nem sokra jutottam, jutottunk volna! Egy valaki még 

van, akit ideírok, akinek biztatása, tanácsai, sokféle engem kiegészítő 

szolgálata nélkül nem lobognék: Zsófi, a feleségem. 

 

 

Ideérkezésem idején ezt az Igét kaptam főgondnokunktól:  

 

„Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem 

megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a 

magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, a mely 

számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, 

és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem." (Ézs. 55, 10) Ezzel szeretném zárni 

visszaemlékezésemet!  

 

Adja Isten, hogy ez Ige valóságát tapasztaljuk jobban és jobban! 

 

 

* 

 
Egyik főnököm mondta, amikor nyugdíjasként rákérdeztem, hogy mi hiányzik 

neki a legjobban? Kicsit hallgatott, megfontolta a választ, és annyit mondott: 

„Hogy nem kérdez tőlem senki semmit” 

 

Hidak 
(Kovács Zsófia) 

 

Gyülekezetünkben ez év tavaszán egy 

nem reprezentatív felmérést végeztem 

az idősebbek (60 év felettiek) és a 10-

18 év közötti fiatalok kapcsolatáról. 

Felmérésem fő kérdése az volt, hogy 

mennyire ismeri egymást ez a két 

generáció és milyennek látják egymást. 

33 gyerek és 30 felnőtt töltötte ki az 

anonim kérdőíveket. Néhány tanulságot 

szeretnék megosztani a testvérekkel, 
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talán szolgálok egy-két meglepetéssel, és ha pár előítélet lerombolódik 

bennünk, annak igazán örülnék. Hiszen kortól függetlenül testvérek vagyunk, 

és csak reménykedni tudok abban, hogy ez nem csak frázis számunkra, hanem 

élő valóság. 

A kérdőívekből azt emelem most ki, amit a legtöbben említettek egy-egy 

kérdésnél. 

 

A fiatalok leginkább kedvesnek és bölcsnek látják az időseket! „Amit nehéz 

elfogadnod az idősekben” kérdésre a legtöbben azt írták, hogy semmit! A két 

generáció közötti legfőbb különbségnek a számítógép- és okos telefon 

használatot, illetve az ehhez való értést nevezték meg. A legtöbb fiatalban 

nincs gát azzal kapcsolatban, hogy leüljön egy idős emberrel beszélgetni, 

páran írták, hogy félnek, hogy nem tudják az illemet vagy megbántják őket. A 

gyerekek kétharmadával előfordult már életében, hogy egy idős ember 

(legtöbbször a nagyszülő) történeteit hallgatta, és leginkább érdekesnek, 

elgondolkodtatónak, tanulságosnak, megrázónak találták. A gyülekezetben 

azonban átlag csak 6 időst ismernek (0 és 20 között mozgott a szám, bár 

relatív, hogy ki mit nevez ismeretnek), és kétharmaduk még nem beszélgetett 

gyülekezeti idős emberrel, pedig legtöbben azt írták, hogy érdekelné őket egy 

ilyen találkozás. Összefoglalva tehát a fiatalok kevés időst ismernek a 

gyülekezetben, nem kezdeményeznek beszélgetést velük, pedig érdeklik őket 

a régi történetek.  

A legtöbben azt írták, hogy nincs bennük semmi gát, hogy beszélgessenek egy 

időssel. Sokkal több pozitív dolgot gondolnak az idősekről, mint negatívat.  

 

Az idősebb korosztálynak egy hosszabb kérdőívet kellett kitöltenie, mert arra 

is kíváncsi voltam, mennyire érzik magukat egyedül, milyen az általános 

közérzetük. Nagy örömömre a mi gyülekezeti időseink ellentétben az átlag 

magyar állapottal, alapvetően nem érzik magukat magányosnak, a családi háló 

is meglehetősen jól körülveszi őket, unokáik is elég érdeklődőek. 

Legnehezebb számukra az időskorból a fizikai nehézségek megélése és 

elfogadása, a betegségek és a kiszolgáltatottság, viszont pozitívnak találják a 

stressz és a felelősség hiányát, a sok időt a szabadidős tevékenységekre, ill. 

arra, hogy több időt töltsenek Istennel. A gyülekezeti gyerekekből keveset 

ismernek, de többet, mint idősből a fiatalok. A hosszabb beszélgetés ritka 

közöttük. Inkább ők szólítják meg a fiatalokat, nagyon ritka, hogy egy fiatal 

teszi ezt. Sokkal kevesebb az előítéletük a fiatalok irányába, mint azt várnánk! 

Nagyon sok szép pozitív tulajdonságot írtak a fiatalokról, leggyakrabban a 

vidámságot emelik ki, sokan említik a nyitottságot, barátságosságot, 

élénkséget, szépséget.  
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A kérdőívek kitöltése után 27 felnőtt és 33 gyerek vett részt abban az új 

kezdeményezésben, hogy a fiatalok kettesével, hármasával felkeresték az 

időseket, és interjút készítettek velük a gyermekkorukról. Az alábbiakban 

néhány gondolatot idéznék név nélkül, hogy kinek milyen élmény volt ez a 

különleges találkozás. 

 

A gyerekek élményeiből:  

 „Én felnézek rá, hogy annyi mindent átélt, és hogy fiatalon ezeket a nehéz 

dolgokat elviselte.” 
 „Az interjú során nagyon jól éreztem magam. Érdekes volt, hogy egy 

gyülekezetbe járunk, mégsem ismerjük egymást.” 
 „Nagyon életvidámak és csodáltam őket meg jó volt kikérni a véleményüket, 

meghallgatni a mai világról.” 
 „Nagyon érdekes volt, mert régen sokkal nehezebb volt minden, nem volt az 

élet olyan könnyű, mint most.”  
 „Olyan dolgokat meséltek, amit elképzelni is rossz.” 

 „Jó érzés volt. De a végén magamban összehasonlítottam, hogy milyen volt az 

akkori és a mostani világ, és elszomorodtam. Mert akkor sokkal jobb volt.” 
 „Felkeltette az érdeklődésemet a múlt iránt és elhatároztam, hogy a saját 

nagyszüleimet is kikérdezem.” 
 „Én beleőrültem volna, de ők mosolygós, kedves emberek maradtak.” 
 „Korábban is ismertük már egymást a gyülekezeti táborokból és a 

templomból, de nagyon örülök, hogy most már többet tudok róluk.” 
 „Nagyon különleges élmény volt egy idősebb ember gyermekkorába 

beletekinteni, hiszen nem minden nap csinál ilyet az ember. Olyan hitelesen 

mondták el a gyermekkoruk történetét, hogy teljesen átérezhető volt.” 

 „Szerintem nagyon érdekes volt, mert ritkán beszélek idős emberekkel. Meg 

különös is, mert mikor kimozdulok otthonról, inkább a korosztályom-

beliekkel szoktam találkozni, és most meg nálam idősebbel találkoztam.” 

 „Engem személy szerint megérintett az a hatalmas haza- és Istenszeretet, 

amire ő minden alkalommal visszatért. Mind a hárman nagyon jól éreztük 

magunkat és sokat tanultunk.” 
 „Megragadott, hogy ő mennyire ragaszkodott a szüleihez. Érdekesnek 

tartottam a gyerekkorát meg azt a századot is, amibe beleszületett. Jó volt látni 

rajta, hogy milyen hálás Istennek.” 
 „Számomra egy nagyon érdekes élmény volt, mert sokat megtudhattam arról, 

hogy régebben minden mennyire más volt. Sok élményt és tapasztalatot 

szereztem ezzel az interjúval. Köszönöm, hogy részt vehettem benne.” 



 

9 

 „Szép élmény volt számomra. Jól éreztem magam amiatt, hogy egy 

nagypapámmal egyidős emberrel beszélgethettem, így két oldalról hallhattam 

a múlt század eseményeit. Örülök, és köszönöm, hogy részt vehettem ebben a 

feladatban.”„Igazi élmény volt egy nagyon izgalmas beszélgetés! Jó volt 

megismerni a gyerekkorát, az életét. Sokat nevetgéltünk, és nagyon gyorsan 

eltelt az idő! Meglepődtünk, amikor ránéztem az órára, és láttam, hogy már 

két és fél órája ott vagyok. Köszönöm a lehetőséget!” 

 

 A felnőttek élményeiből: 

 „Az első érdekesség, hogy férjem válaszaiban találtam olyanokat, amik nekem 

is újdonságnak számítottak. Soha nem beszéltünk, úgy látszik, ezekről a 

dolgokról egymással. Lassan melegedtem bele az emlékezésbe, az első 

kérdéseknél arra törekedtem, hogy minél koncentráltabb legyen a válasz, és 

ahogy telt az idő, egyre inkább megnyíltak az emlékezés csatornái, és még ez 

is, meg az is felsejlett. Amikor elfogytak a kérdések, még kötetlenül is 

beszélgettünk, mert jól esett nekünk ez a lehetőség, hogy érdeklődéssel 

figyeltek Ránk.” 

  „Nagy élmény volt a találkozás. Nagyon nyitott, érdeklődő volt, és én 

szabadon meséltem. Ő is sokat mesélt magáról, az iskoláról - ez meglepett, azt 

hiszem ritka egy ilyen korú fiatalnál, hogy ilyen őszintén beszéljen magáról is. 

Kb. 3 óra hosszat volt itt, és még sokáig el tudtunk volna beszélgetni!” 

 „A gyerekek nagyon kedvesek, udvariasak, érdeklődők voltak. Az 

értékrendjük is helyén volt. Ez megnyugtató és reménykeltő volt számomra. 

Jó lenne, ha sok ilyen gyerek lenne a korosztályukban. Azt hiszem, 

kölcsönösen kellemes időt töltöttünk együtt.” 

 „Mi nagyon-nagyon más korban, más közegben nőttünk fel gyermekként, s 

félek, hogy a bemutatkozásunk és hithez való viszonyunk számukra nagyon 

meseszerűnek hangzott. Főképp a hitben járásról és a próbatételekről 

beszélgettünk.” 

 „Jó élmény volt kicsit összefoglalva felidézni életem eddigi szakaszait 

szüleimről, barátokról és jelentős eseményekről, és kedves, érdeklődő 

fiatalokkal beszélgetni minderről. Nemcsak felidéztem az Egyházzal 

gyerekkori kapcsolatomat, hanem mostanában tovább gondolkodom az akkori 

életünkről. Szeretettel gondolok vissza erre a beszélgetésre, érdeklődő, 

figyelmes hallgatóságomra. Azóta levélváltás is volt közöttünk. Szeretném, ha 

ez fordítva is megtörténne, hogy jelentősebb élményeikről beszélnének 

nekem.” 

 „Örömmel és lelkesen meséltem, mivel ilyen fajta érdeklődéssel már nagyon 

régen nem találkoztam. Jó volt vissza emlékezni. A kislányok érdeklődéssel és 

figyelemmel hallgatták a néha talán számukra elképzelhetetlen történeteket, 
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OKTÓBER 26-27-28 18.00: REFORMÁCIÓS előadás 

sorozat (a II. Helvét Hitvallás alapján - előadó: Sóskuti 

Zoltán lp.) 

OKTÓBER 29. VASÁRNAP KÖZÖS Reformációs 

Ünnepi Istentisztelet a kerületi protestáns testvérekkel 

(Pontos helyszín és kezdési időpont a  hirdetésben és a 

honlap naptárában!) 

NOVEMBER 5. 10.00: Gyászolók Istentisztelete 
November 5. Istentisztelet után : Presbiter 

Választó Egyházközsgégi Közgyűlés 

amely olyan távol van a jelen gyermekkortól. Hogyan is lehetett ilyen 

"egyszerűen" élni. Tényleg olyan szép és jó volt az? Nekem is nagy élmény 

volt!” 

 „Kedvesek és oldottak voltak, mi is sokat megtudtunk róluk. Abban 

megegyeztünk, ha netán a templomban találkozunk, meg fogjuk egymást 

ismerni, sőt még köszönni is fogunk egymásnak!” 

 „Nagyon örültem neki, hogy részt vehettem benne, aranyos, kedves fiú volt 

nálam, sok mindenről beszélgettünk. Jó volt arra gondolni, hogy valamikor 

ilyen gyerekeket tanítottam.” 

 „Felemelő találkozás volt, jól esett velük a múltamról beszélgetni!” 

 „Nagyon aranyosak voltak a gyerekek, lelkesek és érdeklődőek, jó élmény 

volt nekem.” 

 

A fentiekből kiderül, hogy sok szép találkozás történt gyülekezetünkben, 

kiépültek kis „hidacskák” fiatalok és idősek között. Bátorítom a testvéreket, 

hogy ezeken a hidakon tovább lehet menni, sőt újakat is lehet építeni! Sokszor 

elég egy kezdeményező kérdés, egy bátorító mondat, egy igazi kíváncsiságból 

fakadó odafordulás. Talán a felnőtteknek könnyebb kezdeményezni. A 

gyülekezeti táborok és más közös programok, mind alkalmak, ahol lehet 

folytatni megkezdett beszélgetéseket és kezdeményezni lehet újakat, szabad a 

pálya mindenkinek! Ez a program, kutatás arra volt jó, hogy kiderüljön, nincs 

is olyan messze egymástól ez a két generáció, és igenis vannak köztük hidak: a 

beszélgetés, a kíváncsiság, a figyelem és a szeretet által.  
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Rácz Kornélia 

Köszönöm… 
 

Uram, köszönöm létemet, s minden végzésed, 

a fájó sebeket melyet gyógyítottál nékem, 

Kavics létemért melyben sodort a végzet, 

ha ostobán éltem, bocsásd meg nékem. 

 

Mindent Tőled kaptam, s Te kérheted vissza, 

alaktalan testem formálta kezed, 

porból lettem, s porrá válok egyszer, 

de addig is Uram adj célt életemnek! 

 

Kozmikus térben, valós világodban, 

dolgaimban Rád mutasson létem. 

Amíg csak élek, jól szolgáljak Néked 

szeretni tudjam azt is aki ártott nékem. 

 

Hiúságom homokvárát rombold le, kérlek, 

hitemet erősítsd, s ne legyen bennem kétely, 

hogy napról-napra bizonyossá váljon, 

Te vagy az út, az élet és a támasz. 

 

A hajnal sugara szétterül a földön, 

feléd sóhajt minden élőlényed, 

tudattalan létéből felfogja a csodát, 

mily nagy vagy te, és világod oly csodás! 

 

Köszönöm a sok megért tavaszt, 

köszönöm, földi létem minden napját. 

Köszönöm, hogy menedék vagy és oltalom, 

s ha hazahívsz egyszer, 

gyermekeimet, s unokáimat is Rád bízhatom! 

 

Ámen                                    

( 2017.április 5.) 
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Beszámolók a szajoli  

gyülekezeti táborról 

(2017) 
 

Gondolatok a csendben 

- a táboros füzet 

elmélkedései nyomán-  
(Egy magát megnevezni nem 

akaró táborlakótól) 
 

2017. július 10. 

 

Hogy mi a legértékesebb számomra? 

Mélyebb kérdés, mint elsőre gondolnám. Itt ülök a csendben, Isten 

jelenlétében. Hatalmas és végtelen erő, mely körülvesz. Átjár. Emel és 

megtart. Szeret. Ő maga a Szeretet. Az a Szeretet, mely éltet. Teremt, 

gondolatot, életet, növekedést. De teremt feladatot, próbát és „helyzetet” is. 

Ezek az Ő eszközei. Az jutott eszembe, hogy földi megfelelője a fejlesztő 

pedagógus. Mosolyogtató kép. Elképzelem végtelen türelmét, mellyel hozzánk 

fordul, végtelen szeretetét, mellyel bízik bennünk, végtelen várakozását, 

ahogy várja gondolatainkat, cselekedeteinket. Látom végtelen derűjét, 

humorát is. Ezek tudata, mindennapi megtapasztalása a legfontosabb 

számomra. 

 

Mindezek között – mi és ki nekem az Isten? 

A lételemem. „…mert Benne élünk, mozgunk és vagyunk…” ApCsel 17:28 

Ő adja az életemet. Minden egyes részletét, pillanatát. Csak Benne bízhatunk. 

 

Milyen érzések jelennek meg, ha Istenre gondolok? 

A Hála az első érzés, mely feltolul bennem. Hála mindenért, amit átélhettem, 

és ami előttem áll. Közel érzem Őt a csendben. Közel volt mindig. Az észt 

elborító fájdalomban, a veszteségekben, a bűneim következtében beálló 

sötétségben. 

Bízni benne? Igen. Visszatekintve életemen, csak Benne bízhattam Ennek 

ellenére magamban próbáltam, de mindig kudarcot vallottam. Csak az segített, 
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ha odaborultam Elé, és segítségét kértem. Mindig megtartott és kiemelt! Már 

tudom, hogy mindig meg is fog tartani! 

 

 

2017. július 11. 

 

Csend kívül és belül. Végtelennek tűnő pillanat. Olyan, mint mikor az „ég és a 

föld összeér”. Mikor csendben ajtó nyílik a látható és érzékelhető világ és a 

láthatatlan, de annál valóságosabb világ között. Ez az átjáró olyan, mint egy 

lebegő ablak, amely körbejárható. Itt a két világ határán, a csendben 

ránézhetek magamra a túloldalról is. Mennyi felesleges mozdulat! Mennyi 

hiábavaló küzdés, akarat! Mennyi öntelt, önző gondolat és szó! Ezek mellett 

mennyi apró jel, útmutatás, igazítás!  

Halk hang. Mint a szellő súgása. A körül áramló Szeretet! „Ha sóhajtok, belül 

is megnéz…” Átjár. Itt van a csendben is. „Szólj hozzám Uram, szolgád hallja 

szódat.” 

 

Mit csinálok itt? Várok. Várom, hogy szóljon, hogy meghalljam a csendes 

hangot. Hogy átéljem a találkozást, a kapcsolatot. Furcsa, de ezt a kapcsolatot 

rendszerint utólag fedezem fel. Hiszen itt volt! Ő volt itt! Ő tette a csodát! 

A pillanatban, mikor itt van, inkább a sejtés, az öröm hulláma az, mely átcsap 

felettem. Talán erre mondták a többiek, „Angyal szállt át felettünk”. Az ilyen 

szent pillanat tudatos átélése számomra ritka adomány. Mégis, ha 

visszapillantok, rájövök, inkább rádöbbenek, hogy valamennyi pillanat az 

életemben ilyen megszentelt pillanat volt. Valamennyi. Folyamatos szent 

pillanatok töltik ki az életünket! 

Elönt a hála érzése. Olyan mennyiségben, hogy túlcsordul bennem, kell, hogy 

megosszam másokkal 

Hiszen előtte állok! 

Itt élek a jelenlétében! Nem vagyok egyedül! 

 

2017. július 12. 

 

Ki vagyok én? 

 

Ki az az „önállóan” gondolkodó lény, aki tisztában van saját múlandóságával, 

kicsinységével, mégis olyan felelőtlen, hogy fontosabbnak tartja saját 

elképzeléseit, tenni akarását, ahelyett, hogy felelősséggel fordulna az Úr által 

rábízottakhoz! 
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Ki vagyok én, hogy azt gondolom, lehet vak és süket, lehetek felelőtlen, majd 

megoldódik minden? Miért fészkel mindig a fejembe a saját önzésem újra és 

újra? Miért nem engedem az Urat szólni? Miért? 

Talán szégyellem bevallani kishitűségemet? Gyáva vagyok? Saját 

fontosságom tudata nélkül senki vagyok? 

Inkább a saját bűneim, mint a szabadulás? Miért? Tényleg ennyire gyáva 

vagyok? 

Hiszen mindig mellettem volt! Mindig megtartott és megáldott! Hiszen Ő az 

egyetlen, akire mindig számíthattam, és akire titokban mindig is számítottam! 

Igazából, ha szívem mélyére nézek, hálás vagyok. 

Uram leborulok előtted! 

 

2017. július 13. 

 

Leborulás és szeretet 

 

Tudom magam szeretni. Kicsit szégyellem, de igazából nagyon is tudom. 

Pedig nincs sok szeretni való bennem. De nekem így is megy. Igazi önzés. 

Talán magamat kényelmesebb szeretni, mint másokat, hiszen sokkal elnézőbb 

vagyok magammal. Aki ennyire önző, azt biztos nagyon nehéz másoknak 

szeretni. No, nem baj. 

De, döbbenet, mégis szeretnek mások engem! 

Vajon miért? 

A legmegdöbbentőbb, hogy Ő is szeret! Sőt! Ő szeret igazán! Feltétel nélkül, 

tisztán, önzetlenül. Cseppet sem tolakodóan, vagy elvárva cserébe valamit. Ő 

hisz énbennem!  

Ő tudja igazán, mi minden van énbennem! Ha viszont Ő hisz énbennem, akkor 

én csak egyetlen dolgot tehetek! Leborulva imádom, hálával dicsőíthetem! 

Szolgálom Őt, kérve, mutassa meg az utat. 

Néha azt gondolom, hogy biztos „jól szeretek”, aztán rádöbbenek, hogy ez 

megint az én önzésem, dicsőségvágyam. Nincs mese. Csak a lelkemben lehet 

kérni az utat. Jézust. Jézus jelenlétét, pártfogását, tanítását. 

Uram taníts szeretni! 

Ilyenkor döbbenek rá: Uram, Nálad a pont! 

 

Szeretlek Uram! 
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Lelki utunk  
(Foit Rainerné Éva) 

 
Találkozni jöttem Veled Istenem… Hangzott fel ajkunkon az ének. Még 

tavaly nyáron, idejekorán lefoglaltuk táborhelyünket, hogy ismét együtt 

lehessünk testvéri közösségben Jézus vezetése alatt. Most pedig már meg is 

érkeztünk Szajolba. Miután boldogan elfoglaltuk lakhelyeinket, vacsora utáni 

esti áhítatra gyűltünk össze. 

Ismerős és új arcok. Istenem, milyen jó összetartozni, egymást megölelni, 

mosolyogva üdvözölni! Ez csak az Úr ajándéka lehet, Aki napi 40 perces 

elcsendesedésre hívott el bennünket. 

Ilyenkor mindenki sietve keresett magának a tábor területén egy helyet, ahol 

valóban kettesben lehetett az Úrral. Hogy milyen magasztos volt a Vele való 

csend? Könnyek hullása, bűnök megvallása jelezte mindezt. 

A tábor ideje alatt megmutatta nekünk Urunk, hogy hogyan kell Előtte 

megállni, elcsendesedni, megkérdezve tőlünk, kicsoda is Ő számunkra? 

Jézus a kegyelem forrása, Aki fényt gyújt a szobámban „ha nem fújom el”. Az 

Ő fényében pedig már mindent másképpen látok, mert Ő az, Aki a vakok 

szemét megnyitja. És innentől kezdve már csak az Ő személye a legfontosabb. 

Jézus az, Aki egészen közel jött hozzám. És ebben a belső meghitt csendben 

kiderül, hogy ami korábban fontos volt számomra, már nem az. Most már az 

Ő szemével látva értékesebbnek látom életemet. 

Áldhatom Őt a jó vagy rossz körülményeimért a szenvedés tüzes 

kemencéjéért, mert az egyhangú, robotoló életemben is jelen van! Hálát 

mondok Neki, s közben megtisztít belsőleg. Őbenne van a szenvedés 

elviselésének kulcsa! És ha elbukunk, Ő nem veszít el soha. Ezekre a próbákra 

pedig nekünk van szükségünk! 

 

Az egyik alkalommal elhangzott, hogy van olyan fa, amely 3 napig virágzik, 

majd lehull. Felmerül a kérdés, mire van akkor a virágzás? A virágnak le kell 

hullania, hogy termés legyen, de ehhez kell a virágzás is. A gyümölcs nem 

magáért van, a virág viszont igen. Nem a virágzás számít, hanem a fa. 

Miénk csak az marad, amit másoknak adunk! Isten gyümölcstermésre hív 

bennünket, a szenvedés ennek a része, lemetszi a vadhajtásokat. 

 

Egy másik alkalommal kétféle látni akarásról volt szó: 

Hinnék Istenben, ha látnám, mondják némelyek. 

Másokban pedig mély vágy van Isten jobb megismerése iránt. Ez egy olyan 

oldhatatlan vágy, amiből egyre több kell. 
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Minél inkább elkezdünk közeledni Istenhez, Ő annál inkább közeledik 

hozzánk. Figyeljünk Rá, mert Lelke nélkül elveszünk! Vigyázzunk, hogy ne 

sodródjunk! 

 

Tégy Uram engem áldássá... Zárjuk énekünkkel az alkalmat. 

 

Ízelítő a reggeli áhítatokból 
(Szabados Ádámné) 
 
„Megáldalak téged és áldás leszel” – mondja Ábrahámnak Isten (I.Móz. 12:2) 

és „Arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek” mondja nekünk is. (I.Péter 

3:9) 

 

Megáldalak téged és áldás leszel. Mi az az áldás, amit Isten ígér? Hogy  

minden úgy alakul, ahogy szeretném?  

 

Én nagyon sok áldást kaptam az elmúlt hét évben, amikor egyáltalán nem 

olyanok voltak a körülményeim, amire valaha is vágyódtam volna.  És mégis, 

mintha egy sötét verem mélyén lennék, ahol nincs külső napfény, nincs 

mozgástér , nem tudom megváltoztatni a helyzetemet, de Isten leszáll hozzám 

a mélységbe, fogja a kezem, átölel, velem van, beragyogja a fény, nem vagyok 

egyedül, a láthatatlan Isten ott van velem és csodálatos áldásokat élek át. Nem 

kívánt állapot, nem kívánt helyzet teli áldással.  

Ebben azt tanultam meg, hogy a legnagyobb áldás Isten jelenléte. Az Ő 

jelenléte bármilyen körülmények között örömöt, békességet ad.  Isten jelenléte 

azonban mást is jelent: a szent Isten van jelen. Péter a nagy halfogásnál Jézus 

jelenlétében felismerte, hogy bűnös ember. A szembesítés bűneinkkel, nevén 

nevezése azért fontos, mert abból indul ki a gyógyulás. 

Akarjuk ezt, a szent Isten jelenlétét, vagy inkább  azt mondjuk Péterrel együtt, 

hogy eredj el tőlem? 

 

A szent Isten jelenléte változást is hozhat az életünkbe. Rámutat a bűneinkre 

és azt kéri, hogy hagyjuk, hogy átformáljon.  Isten mindezt szeretetből teszi, 

gyógyítani akar. 

 

Isten jelenléte azt is jelenti, hogy nem én vagyok többé az életem Ura. Ő kell, 

hogy vezessen. De Isten jelenlétében fantasztikus dolgokat élhetünk meg. 

Akarom-e Isten jelenlétének áldását, örömét, békességét, úgy hogy eközben 

formál, tisztít és a kormányrúd az Ő kezében van?  
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Táboros reggeli áhítat I. Mt 16,13-23 

(Soltész Sándor) 
 

„Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled! Ő pedig megfordulva ezt 

mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten 

akaratára ügyelsz, hanem az emberekére.” 

 

Az ember életében vannak napok, amikor fent van, és vannak, amikor lent. 

Van, amikor madarat lehet vele fogatni, de van, hogy teljesen maga alatt van. 

Ez az állapot sajnos természetes, mert a világ nem működik jól, és benne mi 

sem úgy működünk, ahogyan és amire Isten teremtett bennünket. Érezzük a 

problémákat, a nehézségeket és ezek bizony lehúznak bennünket és időnként 

belenyomják az arcunkat a sárba. Nincsen ez másként a lelki életünkkel, az 

Istenkapcsolatunkkal sem. Van időszak, hogy rajongunk az Igéért, annak 

megtestesüléséért, Jézusért és Istenért, azután vannak időszakok, amikor 

nagyon távolinak látjuk Őt, sőt, még a saját hitünket is távolinak és kicsinek 

érezzük. Mindez természetesen kihat a cselekedeteinkre és ezáltal a bűneink 

elkövetésére is. Vannak napok, amikor mindent észreveszünk, mindenkivel 

mosolygunk, mindenkinek segítünk, mindenkiért imádkozunk, aki elénk kerül, 

és vannak napok, amikor azon kapjuk magunkat, hogy nem akarunk senkivel 

foglalkozni, és ha lehet Isten is hagyjon nekünk békét, és ilyenkor nemegyszer 

beleesünk olyan bűnbe, amit egyébként nem szoktunk megtenni. Ezt példázza 

nekünk ez a pár igevers is, amelyben Péter felmagasztaltatik Jézus által, hogy 

azután Jézus ugyanőt azzal vádolja, hogy a Sátánra hallgat. Fontos, hogy 

lelkünk ezen hullámzásaira ügyeljünk, legyünk érzékenyek a pillanatnyi 

lelkiállapotunk felismerésére. Próbáljuk meg kordában tartani a bennünk 

küzdő-haldokló ó-embert, hogy minél kevesebbszer és minél kevésbé vehesse 

vissza a hatalmat – még ha csak ideiglenesen is – felettünk. De vegyük észre a 

bennünk lakozó Szentlélek munkáját is és örvendezzünk együtt Mennyei 

Atyánkkal velünk együtt aratott sikerének. Állítsunk a sikereknek 

emlékoszlopot a lelkünkben, hogy ha a hullámvölgyben vagyunk, legyen meg 

bennünk az az emlék és az a biztos tudat, ami még lentről is fel tudja emelni a 

fejünket a fény felé, mert így könnyebb és gyorsabb lesz az utunk, amellyel 

felkapaszkodunk a saját sötétségünkből. 
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Táboros reggeli áhítat II.  
(Soltész Sándor) 

 

Drága gyermekeim! 

 

Miért nem hallgattok a szavamra? Miért azt nézitek, amit láttok? Miért nem 

fogadtok el láthatatlannak, amikor annyi mindent elhisztek, amit nem 

láthattok? Miért nem értitek meg, hogy nincsenek maguktól zajló folyamatok, 

csak az van, amit én indítottam és vezérlek? Miért nem tűnik fel, hogy 

semminek sem tudjátok az eredetét és a dolgok közötti összefüggéseket is csak 

minimálisan ismerik még legnagyobb tudósaitok is? 

Olyan örömöt és boldogságot kínáltam nektek pusztán szeretetből a nevemért, 

amit elképzelni sem tudtok, fogadjátok hát el, gyertek hozzám, hogy mindent 

nektek adhassak, és ne próbáljátok meg nélkülem, sőt ellenemre elvenni azt, 

mert nem fog menni. Sosem hagytam, hogy fölém nőjetek, vagy akár elérjetek 

engem és soha nem is fogom hagyni. Ne higgyétek el a Sátánnak, hogy 

olyanok lehettek, mint én. Nem fog menni, képtelenség. Senkinek sem 

hagytam, olyanoknak sem, akik sokkal hatalmasabbak voltak, mint ti és sokkal 

közelebb álltak hozzám. 

Ha megjelennék teljes valómban, nem bírnátok azt egy pillanatra sem 

elviselni, meghalnátok mind. Értetek van, hogy nem láttok, és értetek van, 

hogy nem bábok vagytok, hanem szabad lelkek, mert annyira szeretlek 

benneteket, hogy teljességet akartam adni nektek. De ti ezzel visszaéltetek, és 

ellenem fordultatok azzal, hogy nem ismertétek el fensőbbségemet, sőt a 

helyemre pályáztok. Nem érzitek, hogy nem uraltok semmit? Nincs a 

kezetekben semmilyen hatalom. De ez nem baj, mert nincs is rá szükségetek: 

mellettem leírhatatlan boldogságotok lesz, és sokkal többek lesztek, mint amit 

magatok a földön el tudtok érni. Milliószor többek. 

Ha befogadjátok lelkemet, akkor elkezdelek vonzani benneteket ahhoz az 

élethez, ami rátok vár mellettem és ennek hatására ti magatok fogtok olyan 

dolgokról lemondani, ami már nem lesz olyan fontos, mint előtte, ezáltal ti 

sosem szegényedtek, de másokat fogtok gazdagítani egyrészt 

lemondásotokkal, másrészt rám mutató életetekkel, harmadrészt pedig 

belőletek is áradni fog az a hatalom, amit a lelkemmel kaptok, hogy mindenki 

megismerhessen engem, az én ügyemet, az én világomat és végül hozzám 

jöhessen, ha megértette, hogy nincs jóság, öröm és boldogság nélkülem, csak 

bennem. Ne féljetek! 
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Táboros reggeli áhítat III 
(Sebőkné Babos Boglárka) 

 
 „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 

jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal. 5,22) 

 

A virágnak le kell hullani, hogy a gyümölcs megjelenjen. De a virágzás is 

része a gyümölcstermésnek, ahány virág, annyi gyümölcs lesz a fán. Előjele 

lehet. De el kell engedni… Talán épp azt, amiben úgy tűnik a legsikeresebbek, 

legtündöklőbbek vagyunk, áldozatot kell hozni. Talán embereket kell 

elengedni, akik annyira közel álltak, akiktől virított az életünk, és mi is, mégis 

ideje a búcsúzásnak. Talán lakóhelyünket, megszokásainkat, egészségünket, 

mert a helyén egy másik gyümölcsöt érlel benned a Lélek, egy fontosabbat, 

egy örökkévalót. Időről időre vannak virágzások és elhullások az életünkben, 

ahogy a fáéban is minden évben megtörténik. Velünk is történnek kisebb-

nagyobb virágba borulások és elhullások. Mert alattuk érik, készül a 

gyümölcs, amit Isten terem általunk. 

Az Igében említett gyümölcs, mind olyan tulajdonság, amelyet a világ kívülről 

akar beszerezni, mint a számítógépes játékokban az erőket. Kívülről, 

egymástól, könyvekből, tanfolyamoktól, de Isten bennünk érleli, belülről adja. 

Vagyis részünkké válik. Nem türelmes leszel, hanem részeddé válik, ill. Te 

válsz Isten ezen tulajdonságainak részévé. Benned is megjelennek ezek, 

amikor Istennel éled azt az életközösséget, amiről Jézus a szőlőtő 

példázatában beszél, ahol a szőlővessző szerves része a szőlőtőnek, belőle él, 

lüktet, a szőlőtő élete áramlik a szőlővesszőbe, onnan a szőlőszemekbe. Ilyen 

életre hív Krisztus magával, ahol belőle élünk, növünk, és gyümölcseink is, 

noha rajtunk látszanak, ahogy a szőlőszemek a szőlővesszőkön, mégis a tőről 

való mind. A türelmed, a szereteted benned terem, rajtad látszik, de Jézusé.  

Jézus tehát nem kívülről akarja ezeket adni, nem megtanítani akar rá, hogyan 

sajátítsd el, hanem benned Ő akarja megteremni. Miért? Mert végső soron az 

számít, amit Isten érlel bennünk, amit kiformál, és nem az, amink van! Ezért 

belülről és nem kívülről adja. Mert Te számítasz neki, akivé formálódsz, és 

nem amit kívülről magunkra aggatunk, amit egyben el is veszíthetünk. Nem a 

virág, hanem a fa. Nem a körülmények számítanak, hanem akivé ez formál, 

nem a történések, hanem amit ez tanít, kimunkál. Épp ezért a gyümölcs nem 

lehet produktum, ezt a mai világ rontotta el. Ezt kívánni lehet, megkívánni 

egymástól, szemlélni, kérni, de elvárni magunktól, egymástól sosem! Mert 

Jézus a szőlőtő és Ő terem, hogy mikor termi meg benned, az az Ő műve, 

időzítése.  
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Hogy mikor érik meg valakiben a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 

jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás az nem egyforma. De tény ezek nem 

gyümölcsök, hanem egy gyümölcs. Nem külön- külön érnek, hanem egyszerre 

nőnek, ahogy ha Istenben élek, Belőle növök, mindenben érek, változok. 

Biztos tapasztaltuk ezt. Sok mindenben elkezdünk az életünk különböző 

területein változni. És az is igaz, hogy újra és újra kell teremni. Nincs olyan, 

hogy kész vagyok a szeretettel, jöhet az öröm… Mert ezek nem a mi műveink, 

hanem az Ő műve bennünk! A kérdés odaadod-e magad neki, hogy teremjen, 

éljen, gyümölcsözzön általad is? Odaadod-e virágaidat, mert nem ez a lényeg, 

hanem amit Ő végez benned, amit Ő él Benned, akivé Ő formál, akivé 

Istenben leszel. Hiszed-e, akarod-e ezt? Odaadod-e magad Neki így, hogy 

éljen, teremjen benned, úgy ahogy Ő akar? 

 

Morzsaszedegetés (Szajol, 2017) 
 

Kelemen Réka 

 

„Alapvetően nagyon tetszett a tábor. A lelki és szabadidős tevékenységek 

egyaránt. Felsorolhatnék minden programot, hiszen ha nem mosolyt csaltak az 

arcomra, akkor elgondolkoztattak, tehát valamilyen élmény mindenképp 

fűződik hozzá. Tetszett, hogy volt "kötelező" csend, ami sokszor kevésnek is 

bizonyult. Olyan idilli volt! Gyönyörű környezet, csend, nyugalom, 

gondolatok én és Isten. A csoportbeszélgetések is nagyon jók voltak nálunk. 

Jó volt kicsit beszélni arról, hogy bennünk mi zajlik és meghallgatni a 

másikat. Vagy épp rájönni arra, hogy amit én nem tudok megfogalmazni, azt a 

másik olyan egyszerűen ki tudja mondani Az esti áhítatok közül én Liliét 

emelném ki. Zseniális volt, ahogyan vizuálisan is megjelenítette, amiről 

beszélt. Nekem idén is nagyon tetszett, hogy volt lehetőség együtt röpizni, 

ping-pongozni, úszni Ilyenkor valahogy teljesen más arcukat lehet látni az 

embereknek. Az akadálypálya szervezése nekem rettentő sokat adott, mert 

kitűnő alkalmat nyújtott arra, hogy megszólítsak miatta mindig valakit vagy 

épp az üres perceimet kitöltsem vele. Nem szabad elfeledkeznem az esti 

társasozásokról, hiszen Kelemen Máté személyében zseniális, új mesélőt 

avattunk és rengeteg nevetés kapcsolódik a játékokhoz.” 

 

Kovácsné Kornélia 

 

Nagyon vártam, hogy le tudjak belül csendesedni. 

Istennek hála azért, hogy mindez sikerült. 
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Hála van szívemben, hogy unokáinkkal együtt lehettünk, és hála van a 

szívemben minden napért, amit ott tölthettünk. 

Hála van szívemben az áhítatokért, a csoportbeszélgetések mélységéért, s 

azokért a testvérekért, akiket ezáltal még jobban megismerhettem. 

Megéreztem, átéreztem a "tapintható szeretetet", amit Isten készített 

számunkra ezzel a táborral. 

Ezeket az érzéseket elzsákolom azokra az időkre is, amikor nehezebb 

élethelyzetben lennék. Köszönet a kidolgozott, összehangolt tematikai 

füzetért!  

Azóta is ez az imám reggelente:  

" Közel vagy hozzám, mellettem állsz, bennem élsz, tarts meg engem." 

 

Richter Ildikó 

 

Én nem "csak" az Istennel való csendesség megtanulásából kaptam leckét a 

gyülekezeti táborban, hanem a Testvéri Szeretet Áradását is 

megtapasztalhattam saját bőrömön. Szerdán vacsora után szédülés és erős 

hányinger lett rajtam úrrá. Nagyon megijedtem. Csütörtökön (amikor az 

akadályverseny volt) nem bírtam felkelni, pedig gyógyszert is bevettem. 

Szédültem és mázsás súlyok nyomtak vissza az ágyba. Reggelit alig ettem, 

ebédet is csak keveset, melyet R. Ani és Cs. Klárika hozott be a szobánkba. 

Sokan meglátogattak és mindenki segíteni szeretett volna, ami számomra 

nagyon megható volt és hatalmas erőt adott. Biztos, hogy sokan imádkoztak 

értem, mert péntek reggelre jobban lettem és Isten segítségével épségben 

hazaértünk. 

Nekem egy egész vekni kenyér jutott most, nem egy pici morzsa! 

 

Hejüszné Marika 

 

A tavalyihoz hasonlóan, nagyon vártam, hogy milyen lesz az idei tábor. 

Megérkezésünk estéjén kaptunk egy füzetecskét, ami egy útmutató volt a heti 

alkalmainkhoz, napokra lebontva. Belelapozva kissé megrémültem, hogy 40 

percig csendességben kell tölteni egyedül az időt. Első nap nehézkesen indult, 

nehéz volt lecsendesedni. 3 gyerekes anyukaként sajnos ritkán találok időt a 

csendességre. A csendesség jó, szükségünk van rá, ez bebizonyosodott 

számomra a táborban is. A füzetben elgondolkodtató kérdések voltak, amit 

talán sokan még fel sem tettek maguknak. Érdekes volt ezekre válaszolni, és a 

csendesség után, kis csoportokban megbeszélni. Jó volt számomra az a tudat, 

hogy valahol a tábor egy kis részén, a férjem és a gyermekeim is éppen akkor, 
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ugyanúgy a Bibliát olvassák, mint ahogyan én. A reggeli és az esti áhítat is 

nagyon meghitt volt. Bevallom részemről volt sírás és kacagás is. Sok 

élménnyel és lelki feltöltődéssel tértem haza. Csodálatos volt a szajoli 

templomban az Úrvacsorás Istentisztelet. Azt hiszem családom összes tagja 

nevében is mondhatom, hogy HÁLA van a szívünkben, az egész ott töltött 

időért. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a csodaszép 6 napnak. „ 

 

Bánóczi Dóra 

 

Mi volt számomra fontos a gyülekezeti táborban? 

Az, ahogy a testvérek egymás felé szolgáltak. Legyen ez táborszervezés, 

ismerkedő játékok, dicsőítés, Kálvin szabaduló szoba, akadálypálya, 

focibajnokság, kiscsoportos beszélgetés, áhítat, Pálesthy showder, medencés 

ügyelet, imaséta, táncház, gyermekügyelet esti áhítatok alatt, tanítás és még 

egy sor olyan szolgálat, aminek nem is vagyunk tudatában, vagy nem is 

vettünk észre. 

Az, ahogy a testvérek őszintén, mélyen megosztottak egy darabot az életükből, 

lelkükből; ezzel gazdagítva a hallgatót és a kapcsolatukat. 

Az, ahogy a táborozók vigyáztak egymásra. 

Az, ahogy egyek tudtunk lenni az Úr Jézusban és közösségben egymással. 

Áldott az Úr, mert Ő közösséget vállalt velünk és ennyire megáldotta a 

táborunkat! 

 

Bánóczi Esztike 

 

Nekem a gyerekfoglalkozások és a medencézés tetszettek a legjobban. A 

foglakozások nagyon jók voltak, és a medencézés azért, mert szupereket 

játszottunk benne. 

 

 

Gargyéné Julika 

 

 A füzet és a csend nekem nagyon sokat adott. Lehetővé tette, hogy Istenhez 

közelebb kerüljek. 

 

Dancsics Gábor 

 

A táborról meghatározó emlékem a CSEND. 
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A hatalmas, mindent elborító és betöltő csend. Csend kívül és belül. Benne 

érezhetjük meg kicsinységünket, esendőségünket, pillanatnyi semmit sem 

számító létünket. 

De ha itt vagyunk benne, Benne vagyunk. „Benne élünk, mozgunk és 

vagyunk…” Apcsel 17,28. Ha odafigyelünk, ha átérezzük, hogy ez a külső 

csend és a belső csend ugyanaz, megérthetjük, hogy ugyanaz növeszt fát és 

bokrot, mint ami bennünk él és csendben érlel szép gondolatot, szót, és tettet. 

Csak halljuk meg a világ mindent elnyomni igyekező zajában, dübörgésében. 

Csak legyen időnk minden nap erre a csendre. 

Ezt tanította a tábor nekünk. Eddig halat kaptunk, most halászni tanultunk…” 

 

Dancsicsné Gargya Judit 

 

A táborról meghatározó emlékem: a kitapintható ÉLŐ Szent Lélek 

A sok ima és dicsőítő éneklés miatt úgy jártam-keltem a táborban, mintha kis 

„lélek buborék” lettem volna. Az ”Ima séta”, a testvérekkel folytatott áldott 

beszélgetések, a tánc, a hímzés, a csapatverseny, amelyben minden korosztály 

szerepelhetett, a gyerekek éneklése Marcsuval, mind hozzájárult ahhoz, hogy 

a Lélek megemelkedett. Dicsőség az Úrnak és minden szervezőnek köszönet 

érte. 

Az imádságból két dolgot helyezett az Úr a szívemre az egyik – 

ÍGÉRETEINKET AZ ÚRNAK MEGTARTSUK, a másik – BUZGÓN . 

Ezt a két üzenetet hoztam haza magammal. 

Áldott alkalom volt, köszönöm minden testvéremnek, hogy újra 

megtapasztalhattam az ima erejét. Hála, hála...van a szívemben.” 

 

Dancsics Lili 

 

Ha egy szóval kéne leírnom a tábort, a „TŰZ” szót választanám. Azért, mert, 

ahogy egyre jobban megismertem Istent, annál jobban átjárt az a tűz és 

forróság, amit Isten szeretete nyújtott. Csodálatos volt számomra megélni azt 

az utat, ami Isten megismeréséhez (és önmagaméhoz is) vezetett. 

Lélekemelő volt a rengeteg dicsőítő ének, amik nagyon megérintettek, és a 

végtelen ima, amiben az volt a csodás, hogy nem egyszeri alkalom volt, 

hanem egy állapot, amiben benne éltünk.  

Na, igen, a csend. Úgy gondolom, ez tette lehetővé, hogy az egész hetünket 

Istennél töltsem, és rengeteg dologra rádöbbenjek, amit a Szent Lélek a 

szívemre helyezett. 
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Az imaséta egy gyönyörű alkalom volt. Bevallom az elején féltem tőle, de 

ahogy végigjártam úgy éreztem, mintha egy lélekfürdőn mentem volna 

keresztül. 

És végül, ami a legmeglepőbb és a legjobb dolog volt a táborban az az Ifi 

megismerése számomra. Rengeteg kedves embert ismertem meg, akik 

nyitottan és elfogadóan álltak hozzám, és ezért nem tudok elégszer hálát adni: 

KÖSZÖNÖM.” 

 

Babosné László Margit 

 

Nagyon köszönöm a tábor szervezőinek ezt a csodálatos hetet. Nagyon sokan 

vállaltak szolgálatot, de minden egységben, harmóniában zajlott. 

Imádkoztak értünk itthonról, hogy Istenünk vezesse, áldja meg 

programjainkat, testi és lelki felüdülésünket az ő akarata szerint. 

Így is volt. 

A csoportbeszélgetések nagyon mélyek voltak, sokat tanultunk egymástól, 

meg tudtuk osztani az Isten előtti elcsendesülés élményeit. 

Az is jó volt, hogy a csoport érett, megpróbált hitű tagokból állt, ez is segítette 

az őszinte bizonyságokat. 

Nagyon tetszett az akadályverseny, örülök, hogy mint 60 év fölötti részt 

vehettem a megmérettetésben. Nagyok sokat küzdöttünk, nevettünk. 

Egy szó, mint száz- az ifisek jól "megszívattak" bennünket. 

Tulajdonképpen minden program tetszett: a reggeli és az esti áhítatok, a 40 

perces csendes elvonulás, a dicsőítő zene... És minden földi jó, amiben 

részünk lehetett (környezet, szállás, étkezés). 

 

Palásthy Nikoletta  

 

Nekem a tábor nagyon tetszett, eleinte féltem attól, hogy kevés lesz a szabad 

idő, de nem volt kevés. 

Nagyon tetszettek a csoportbeszélgetések és az is jó volt, hogy voltak 

kérdések, amiken lehetett elmélkedni. Jók voltak az esti éneklések, illetve a 

Pálesthy Show. Jó volt a szállás is, és nagyon jó volt a víz közelében lenni, 

kajakozni. Szép volt a naplemente. És minden tökéletes volt. 

 

Palásthy Zsoltné Claudia 

 

Mint minden évben, családommal együtt idén is nagyon vártuk már a nyári 

gyülekezeti tábort. Mivel tavaly is Szajolban voltunk, a helyszín már ismerős 

volt, tudtuk, hogy jó helyen leszünk és abban is biztosak voltunk, hogy 
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lelkileg is sokat gazdagodunk majd. De amikor kiderült, hogy idén nem 

előadások lesznek, mégis megijedtem egy kicsit, mert attól tartottam, hogy 

ezen az újfajta „tematikán” keresztül kevesebbet fogunk majd kapni, mint az 

előadásokból. 

Már az első nap után kiderült azonban számomra, hogy ez alkalommal az 

egyéni csendességnek volt itt az ideje és szükségünk is volt rá: egyrészt arra, 

hogy kilépve a hétköznapokból egy kicsit megálljunk, elcsendesedjünk és 

megvizsgálva magunkat önreflexiót tartsunk, hogy hol tart most az életünk, és 

a hitünk, másrészt pedig, hogy tudatosan is töltsünk időt az Úrral és az Ő 

jelenlétében, amibe időnként nehéz belépni, de kilépni is:)! Jó volt utána a 

csoportbeszélgetéseken néhány gondolatot és érzést megosztani egymással 

mindabból, amit a csendben megéltünk. 

Mindehhez sok segítséget nyújtottak az áhítatok és a segédanyagként kapott 

kis füzet ráhangoló, szép és értékes gondolatai, igéi, valamint az olykor 

mélyre menő kérdések. 

A lelki jókon túl délutánonként olyan szabadidős programok közül is 

választhattunk, mint a néptánc, hímző kör, csapatversenyek és az immár 

elmaradhatatlan „Pálesthy Show”! 

Számomra a tábor kulcs gondolata - ami úgy érzem, hogy az ott elhangzottak 

egész üzenetét magába foglalja - ez volt: „Többet és mélyebben Vele lenni, 

hogy többet és mélyebben adhassak. Újra visszaérkezek így a csendhez és 

benne Istenhez.” 

 

Farkas Lajosné Irénke 

 

Hálás a szívem a kicsi gyerekek jóságáért, és a gyülekezet tagjaiból áradó 

szeretetért. 

 

Farkas Lajos 

 

Köszönöm Istennek a naponkénti áldott csendességet, amikor rá figyelhettem, 

és az azokat követő csoportbeszélgetéseket. Külön köszönöm az ifjabb Hajdú 

Csabó eddig soha nem tapasztalt nyitottságát, közvetlenségét.  

 

Szűcs Réka 

 

Kicsit furcsán indultam a táborba. Már a hétvégén nem is vártam, hogy 

elinduljunk és ott legyünk. De amikor megérkeztünk akkor ez mind eltűnt. 

Nagyon örültem a csendességnek. A csendesség alatt sok mindenre kaphattam 

választ. A csoportbeszélgetések pedig fenomenálisak voltak. Nagyon 
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hasonlított egy konfi órára, ami külön tetszett. Amikor a helyzet megkövetelte, 

akkor nagyon komolyak voltunk. De azért becsusszant egy-két (vagy éppen 

több) poén. Jani Lili volt a csoportvezetőnk, aki mellett nagyon jó volt 

beszélgetni. Volt egy tábortűz az ifisekkel és konfifisekkel együtt. Amikor 

végre mindenki elkomolyodott, nagyon szép volt az éneklés. Egy igazi lelki 

élmény volt. Az akadály pályán való állomás vezetés pedig egy élmény volt. 

Mindenféle csapat típust megtapasztalhattam. Nagyon örültem a Kilenceknek 

(azok, akik ebben az évben konfirmáltak), mivel két ember híján ott volt 

mindenki. Nagyon sok pozitív élménnyel gazdagodhattam. Amiért felettébb 

hálás vagyok mindenkinek. 

 

Nem szeretem a táborokat 
(Rácz Kornélia) 

Nem szeretem a táborokat. 

Gyermekkoromban sem szerettem. 

Rossz volt sok-sok gyerek között 

magányosnak, másnak éreznem 

magam.  

Így aztán, ebből kiindulva, 

gyermekeimet sem engedem nagyon 

táborozni. Ha pedig együtt részt 

veszünk egyben, akkor aggódva 

figyelem, nehogy rossz érzésük legyen bármi miatt. Próbálom megvédeni őket 

mindentől, még attól is, amitől nem kellene. 

Így indult ez a tábor is. Aztán az első estén Mátékám elmagyarázta nekem, a 

maga nyolc éves bölcsességével, hogy ezek az ő küzdelmei. Vannak nekem is, 

mondta, azokkal nekem kell megküzdenem, a sajátjaival pedig neki. Tudja, 

hogy mindezt szeretetből, féltésből teszem, de biztatott, hogy engedjem el őt 

bátran, higgyem el, nem lesz baj.  

Igyekeztem hinni neki és egy-két nap után azt vettem észre, hogy már nem 

féltem őt, hanem csak gyönyörködök abban, ahogy játszik, nevet, hol itt, hol 

ott, hol lányokkal, hol fiúkkal, kisebbekkel és nagyobbakkal.  

Ákosom frissen konfirmáltként pedig miután megtartotta a csendességét 

(olykor egy fa tetején) a konfifisekkel beszélgetett, délután a kortársaival 

játszott, este pedig vagy az ifisekkel ült a tábortűznél vagy a lányokkal 

beszélte meg az élet nagy dolgait. 

Magamat is féltettem. Ugyanakkor kíváncsi voltam, hogy fog működni ez az 

új rendszer. A csendeket nagyon vártam, a kiscsoportos beszélgetésektől való 
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félelmemet pedig a csoportvezetői szerepre koncentrálva próbáltam leküzdeni. 

Igyekeztem felkészülni erre a feladatra, átgondolni, hogy mi is lesz a dolgom.  

Csoportvezetők feladata eddig, ahogy én csoporttagként láttam a következő 

volt: feltenni a kézhez kapott kérdéseket. Tekintetükkel, jelenlétükkel 

nyugalmat, bizalmat, elfogadást sugározni. Ha kell beindítani a beszélgetést. 

Aztán visszaterelni a mederbe, tompítani, ha átcsúsztunk volna tanácsadásba. 

Sokszor volt, hogy nem is kellettek a kérdések, mert már ment magától a 

beszélgetés. Az előadások gyakran tartalmaztak hétköznapi témákat is, így 

lehetett abba kapaszkodni, ha nem szerettünk volna megnyílni, a lelkünket 

megmutatni.  

Most viszont valami más várt ránk és mást várt el tőlünk ez a helyzet. Ha 

valaki ugyanis 40 percen át tényleg a lelkével dolgozik, önmagával és Istennel 

találkozik, és ebből megoszt valamit mélyen, akkor le kell vetnünk a saruinkat 

miközben hallgatjuk. A saját félelmeim is segítségemre voltak abban, hogy 

felkészüljek a csoportvezetésre. Én magam féltem ugyanis, hogy megosztok 

valamit, aztán megbánom. Féltem, hogy nem tudok „visszajönni” és a 

gyerekeim jégkrém-problémáját komolyan venni. Vagy épp nem tudok 

magamra és Istenre figyelni, és végigmenni a kijelölt úton, mert a gyakorlati 

feladatok lehúznak.  

Azt is tudtam, tapasztaltam már, hogy ha megosztok valamit abból, amit 

Istennel megéltem, nehéz rám jól reagálni. Ha válasz, reakció nélkül hagynak, 

elbizonytalanodom. De igazán tanácsra sem vágyom, hisz mozdul a lelkem, 

úton vagyok, nem biztos, hogy el- és be tudom fogadni a másik megoldását. 

 Istennek hála végül ajándékom lett ez a feladat. Köszönhető ez a 

csoportomnak, és annak, hogy mindannyian hagytuk, hogy a Szentlélek 

vezesse a beszélgetéseinket. Elmondtunk magunkról sok mindent, 

megosztottuk élményeinket, utunk egy-egy szakaszát, sebeinket, belénk égett 

fájó mondatokat, felismeréseinket. Rácsodálkoztunk arra, hogy milyen 

sokfélék vagyunk és mégis egyformák. Ráéreztünk egymásra úgy, ahogy azt 

csak akkor lehet, ha egyik kezünkkel Jézus kezét fogjuk, a másikkal pedig 

egymásét. Kérdeztünk, válaszoltunk, reagáltunk, vagy épp csak szeretettel, 

könnyes szemmel néztünk egymásra.  

Aztán pedig siettünk a lezáró elmélkedésre. Ahol kincsek vártak ránk. 

Mondatok, gondolatok. Mintha kihallgatta volna a csendünket és a 

beszélgetéseinket is Valaki, és most mindent, amit még szükséges, 

megválaszol, helyére tesz, megerősít, lecsendesít, hogy így vághassunk neki a 

délutánnak, a sok-sok remek programnak. 

Szervezőként írhatnék még annyi gondról, problémáról, nehézségről, 

hibákról, amiket elkövettem, vagy a tábor mulasztásairól, apró 
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DECEMBER 9-10: Böjtös Csendes Hétvége Válon 

(jelentkezés: Sóskuti Zoltán lp.-nál) 

FEBRUÁR házaspárnál 
FEBRUÁR MÁSODIK HÉTVÉGÉJE:  

Házas Hétvége Vácott  

Jelentkezés a Dancsics házaspárnál 

konfliktusokról. De nem teszem. Mert mindezt letettem a szajoli 

templomban azon a sosem-felejtem Úrvacsorán. Letettem a két nehéz 

évet is, ami a hátam mögött van.  

Most a mélységek és magasságok után megpihennék egy kicsit Isten 

tenyerén, vagy más képpel élve, ezen az árnyas teraszon, ahol most 

érzem magam, elüldögélnék itt csendesen, hálával a szívemben, és 

rácsodálkoznék újra meg újra, hogy Isten mennyire ismer és elfogad 

engem úgy, ahogy vagyok.  

Jó itt nekem Vele és veletek.  

Hogy szeretem-e már a táborokat? Jövőre (július 1-6.!) megmondom. 

 

 
 

* 
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Lógok a neten  
Pünkösd 

(Dr. Békési László)  
 

Az internet életünk részévé vált manapság. A kiüresedő könyvtárak polcain 

porosodnak a hatalmas lexikonok, szótárak, amelyekkel kényszerült 

körülvenni magát azelőtt az érdeklődő, kutató ember. Az idővel halványuló, 

korábbi tanulmányaink felfrissítésének is könnyen elérhető eszközévé vált a 

net. Talán a gyógyszergyárak is megérzik, hogy nincs szükség annyi 

Cavintonra, hiszen nem kell többé rozsdásodó memóriánkban kutatni a feledés 

homályába vesző korábbi ismeretek után. Csak egy-két kattintás és a rendszer 

feltölti agyunkba a hiányzó adatokat, megadja a szükséges információkat, az 

idegen nyelveket nem ismerőknek akár le is lefordítja a kívánt szöveget. 

Az első brazíliai tartós szolgálatomat Ceara állam fővárosától Fortalézától 

mintegy 50 km-re fekvő település halászati kutatóintézetében töltöttem. A 

helység neve Pentecoste volt. Később vált tudatossá, hogy a latin nyelvekben 

ez a Pünkösdöt jelenti (a pünkösdista gyülekezeteknek Brazíliában egyébként 

sok híve van). Az ógörög szóból származó „pentecoste”, azaz 50, azt jelöli, 

hogy a kereszténység a Húsvét utáni 7. vasárnapon ünnepli a Szentlélek 

(SpiritusSanctus) kitöltetésének idejét.  

A több mint 35.000 lakosú tipikus dél-amerikai kisvárosban, ahol az aszályos 

vidékekre jellemző szegényes, sárból tapasztott házacskák közül csak a 

templom emelkedik ki - ahogy nézem az internetre feltett képeken - az elmúlt 

harminc év alatt nem sok minden változott. A magyar szakértőgárda feladata 

az volt, hogy az esős évszakban feltöltődő közeli víztározóban mindig legyen 

elég hal, mindenki számára elérhető ingyen fehérjeforrás. 

„Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket." (Mk 1,17) 

A hal motívum, mint tudjuk, az ókeresztény korban titkos jelkép volt: a görög 

IKHTHÜSZ, mai fogalommal egy betűszó, azaz Jézus Krisztus, Isten fia, 

Megváltó szavak rövidítése. Így jelképezi a hal magát Jézus Krisztust és a 

keresztényeket együtt. 

Pentecoste-i emlékeimben nekem a hal és a Pünkösd egyszerre jelenik meg és 

együtt a Szentlélek gondviselő erejének megtapasztalását jelenti ottani 

munkánkban. De a Pünkösd elsősorban hitünk megújulását, kiteljesedését kell, 

hogy jelentse mindannyiunk számára: Atya, Fiú Szentlélek, teljes 

Szentháromság egy örök Isten!  

Pentecoste, Pünkösd! Az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, 

beteljesülése, az orkánszerű zúgással ránk törő, vagy éppen csak melengető, 
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de néha perzselő, ám mindig érezhető, arc-simogató, megmagyarázhatatlan 

csoda, varázslat, amit csak a hívő ember érezhet, és amit még a legnagyobb 

művészek is ritkán mertek ábrázolni, legfeljebb galamb formájában. 

A viskó című siker-regény főhőse látomásában a Szent Családnál 

vendégeskedik és a megszemélyesített „Szentháromság” harmadik tagja, a 

Szentlélek ott egy gyönyörű fiatal nőalak, aki elkápráztatja, szelíden szóval 

vigasztalja és elfeledteti vele a valóságos földi életének minden tragédiáját. 

Szemléletes kifejezése annak, hogy Isten (ott színes bőrű, pogácsát sütő 

mama) megváltó szeretete valójában a Szentlélek által árad ki ránk. 

Családi hagyományként gyerekkorom óta érdekeltek az idegen nyelvek. 

Ragadtak rám az idegen szavak, viszonylag könnyen szereztem meg 

nyelvvizsgáimat. De mindig foglalkoztatott Pünkösd és benne a Szentlélek 

munkájának ott megtapasztalt csodája, hogy a tanítványok idegen nyelveket 

kezdtek beszélni. Persze, az Ige valószínűleg nem szó szerint ezt akarja 

kifejezni (bár a pünkösdista gyülekezetek alapítása erre vezethető vissza), 

hanem azt, hogy az idegenek anyanyelvűek értették bizonyságtételüket. Ha 

belegondolunk, hogy hányféleképpen kommunikálnak az élőlények ezen a 

Földön, pl. a nagy családban élő méhek egymással, hogy volt az emberiségnek 

egy tagolt beszéd nélküli korszaka, és elhisszük, hogy a Szentlélek és a hit 

számára nincs akadály, gondolataink és érzéseink könnyen átvihetők 

ráhangolódott lélek számára, „erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, 

és tanúim lesztek…”(ApCsel 1,8.) 

 

* 

Csendből jöttem 
 

Az elmúlt tíz esztendőben 

valahogy nem jöttek új dalok, 

aztán bent megszólalt valami és 

testet öltött. Lelkipásztorunk, 

Sóskuti Zoltán új lemeze azoknak 

is meglepetés, akik ismerik régi 

dalait. Gazdag dallamok, értékes 

sorok érzelmekről, világunkról, 

Istenről. Amíg nem lesz mód a 

kiadásra, a tizenkét dal a Youtube-

on hallgathatók meg. 
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Imafelhő 

Hogy ifjaink valóban nem kikonfirmáltak, hanem megerősítették 

hitüket, számomra bizonyítja jelenlétük, szolgálatkészségük és hálás 

szívük is. A nyáron gyűjtögetett hálaadásaikból született hálafelhő is 

arról beszél, mennyi mindenért hálát adhatunk Istenünknek. Mi például 

értük! 
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Konfirmáció 2017 
„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szíved, mert 

onnan indul ki minden élet!” 
(Péld 4,23) 

(Összeállította: Jani Lívia th.gyak.) 

 

Konfirmáció, a hitünk megerősítése. Valóban így van-e? Nem vitás, 

hivatalosan ezt értjük alatta, ugyanakkor a bátrabbak feltehették a kérdést, hol 

van az a sok fiatal, aki az évek során mind-mind megerősítette a hitét? 

Hiányoznak? Nehéz kérdések, melyekre nem adható könnyen válasz, mégis a 

konfirmációs rendünk megújulásához vezettek. Így született meg a konfifisek 

csoportja, ahol a konfirmáció nem a rendszerből, hanem a szívből fakad és 

válik ezzel hitünk erősítőjévé. Mert nem csak a konfifisek tanultak sokat 

együtt Istenről-magukról, gyarapodva és erősödve ez által az együtt töltött 

órák alatt, hanem mindazok is, akik hallhatták a bizonyságtételeiket.  

Előbb azonban arról olvashatunk, hogy a fiatalok hogyan értékelik a konfifis 

csoportot, vajon miért volt jó nekik ide járni? 

 

Szerettem konfifin lenni, mert 

 „tudtam, hogy mindenki elfogad olyannak, amilyen vagyok. (Kelemen Anna) 

 „befogadó, kedves és jó volt a társaság és itt hallhatok Istenről.” (Palásthy 

Nikoletta) 

 „sok értékes ember vett körül, akikkel bármiről tudtam beszélni.” (Szűcs 

Réka) 

 „a konfi a legjobb közösség a világon.” (Kanizsai Kamilla) 

 „nagyon jókat lehetett beszélgetni.” (Füstös Fruzsina) 

 „jó emberek társaságában lehettem.” (Ökrös Dániel) 

 „boldog voltam és mindenki barátságos volt.” (Pálfi Konrád) 

 „a sok vicc és poén mellett komolyan is lehetett beszélgetni.” (Hidasi Ákos 

Kornél) 

 „örömmel beszélgettünk és imádtuk Istent.” (Finta András István) 

 

A továbbiakban a fiatalok summás mondatai alatt (mit tanultál konfifin?), 

bizonyságtételeik között szemezgetve megerősödhetünk abban, hogy Istennek 

nincsenek unokái, csak gyermekei! Mindenkinek szüksége van, megtérésre. 

Ám ennek útja, módja annyira különböző, mint mi magunk is. Láthatjuk, 

Istent hányféleképpen lehet megismerni és azt is, ebben a folyamatban, milyen 

nagy szerepe lehet egy testvér, barát, hitoktató támogatásának is. Bátorítsanak 
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bennünket ezek a sorok, hogy sosem hiábavaló Istenről beszélnünk, Hozzá 

hívogatnunk másokat! Mert az élet ifjúként sem fenékig tejfel, változásokkal, 

veszteségekkel, gyásszal, a meg nem értettséggel, az elfogadás hiányával épp 

úgy meg kell küzdeni, mint felnőve. Mindezeken teljesen más Istennel 

átmenni, mert Ő a világmindenség Ura, a biztos támasz, aki minden látszat 

ellenére jót tervez nekünk.  

 

A konfirmandusok bizonyságtétele ott és akkor, Pünkösd szombatján, a 

templomban elemi erővel szólt. A Lélek munkálkodott bennük és rajtuk 

keresztül. Hála legyen Istennek mindezért, a frissen konfirmáltak életéért, a 

bennük elvégzett munkájáért! Mindezekről ők így vallottak: 

 

Azt tanultam, hogy 

 

 nem elég mondani azt, hogy hívők vagyunk, hanem tenni is kell érte. 

(Kelemen Anna) 
…Azt gondoltam, hogy akinek az egész családja templomba jár, és ő maga is 

kiskora óta, annak nincs szüksége megtérésre. Úgy gondoltam én nem vagyok 

bűnös. Tavaly új osztályom lett, és hiába akartam megtartani a barátaimat, 

sokat mégis elvesztettem. A családomban is történt megrázó dolog. Nem 

értettem, hogy történhetett ez meg? Hirtelen minden és mindenki üres lett 

körülöttem. Kezdetleges Isten-képem miatt azt hittem, Isten mindent megad, 

amit akarok. Mivel boldog embernek ismert mindenki, felvettem egy álarcot, 

amit senki előtt sem vettem le. Elnyomtam a rossz érzéseket, emlékeket, így 

lobbanékony lettem. Egy barátomban nagyot csalódtam, így elvesztettem 

bizalmamat az emberekben. Voltak barátaim, szerető családom, mégis 

magányos voltam. Egyszer nem bírtam tovább. Kértem Istent, hogy 

magyarázza el, miért nem azt tette, amit én akartam. Nem kaptam választ, de 

két csodálatos személlyel ajándékozott meg (a konfis csoportból). Nekik is 

köszönhetem, hogy elindultam a megtérés útján. Kezdett minden rendeződni, 

bár nem ment könnyen a változás. Eddig úgy gondoltam, amit kérek Istentől, 

amilyennek elképzelem a napom, valóra válik. Aztán Őt okoltam azért, hogy 

nem úgy történt, ahogy akartam. Csak később vettem észre, hogy sokkal jobb 

lett a következménye, mint amilyen az enyém lett volna. … 

 

 nincs rossz válasz [csak, ami nem őszinte. Szerk.] (Palásthy Nikoletta) 

…Istent jóságosnak, olyankor szigorúnak, türelmesnek, szeretettel telinek, 

kegyelmesnek, odaadónak ismerem. Jézust pedig: tanítónak, türelmesnek, 

bátornak, vigyázónak, gondoskodónak, szeretőnek, megbocsátóak, 

elfogadónak, megváltónak, szabadítónak, válaszadónak látom. Hálás vagyok 
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Istennek a konfis csoportért, nagyon megértő és összetartó csapat, jó volt új 

barátokra lelni. Ebben a csoportban úgy éreztem/érzem, hogy közelebb 

kerültem Istenhez, a hitem növekedhetett, válaszokat kaphattam a 

kérdéseimre. 

 

 Az Isten szeretet. (Szűcs Réka) 
…Számomra Isten egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy szerető. Ezért is 

szeretem annyira a pecséten lévő igét: „Az Isten szeretet.”…. Abból az 

időszakból, amikor Anita volt a hittan tanárom, csak annyit szeretnék 

kiemelni, hogy kaptam tőle egy igés kártyát a hittan végén, amin az áll: 

„Újonnan kell születnetek.” Jn 3,7. És ez így visszanézve később még fontos 

lesz. Méghozzá azért, mivel meghalt a nagymamám, és nekem „ennyi” elég 

volt, hogy elforduljak Istentől. …Ötödikben, amikor választanom kellett a 

kötelező hittan vagy erkölcstan között, fogalmam sincs miért, de én a hittant 

választottam. … Bogi néni volt az, akinek sikerült elérnie, hogy legalább 

hobbi keresztyén legyek. Hetedikben Marcsuhoz kerültem hittanra. Ő hívott el 

konfira, amiért elképesztően hálás vagyok neki. Ahogy Istennek is hálás 

vagyok, amiért elküldte… Az egyik legfontosabb (amit tanultam): mi mind 

különbözünk – de Jézus által tudunk találkozni a céltábla közepén. 

 

 Isten minden bűnömmel együtt elfogad és szeret. (Kanizsai Kamilla) 
Nagyon sokat tanultam meg Istenről a konfi folyamán. Például azt, hogy akkor 

is szeret, ha az élet úgy bánik velem, ahogy én nem akarom, vagy azt, hogy 

Neki elmondhatom, ami a szívem nyomja, mert Ő meghallgatja. Emlékszem, 

amikor Anna és Niki mondta, hogy jöjjek konfira. Az első órán ismertem meg 

mindenkit, és az idő múlásával a kapcsolatunk egyre jobb és jobb lett.  Ha 

összefogunk és hiszünk Isten szeretetében és hűségében, bármire képesek 

leszünk. … 

 

 bármi történik, Isten meghallgat, elfogad. (Füstös Fruzsina) 
…Jelen pillanatban Isten számomra a világ mindensége. Olyan nyugalmat, 

biztonságot ad, mint senki és semmi más! Egy olyan szilárd segítség, amit 

SEMMI nem dönthet le. A legfontosabb tulajdonsága (egyben az, ami a 

legjobban meg is döbbent) az, hogy mennyire szeret, szereti az embereket, 

pedig a bűnt, amiben mi élünk, gyűlöli. Ennek ellenére, Ő, aki mindenható, 

aki tökéletes és végtelen, pont Ő fizette a legnagyobb árat. A saját Fiát adta 

értünk, feláldozta a gyerekét, azokért, akiket egyszerre gyűlölt és szeretett. 

Nekünk még a tárgyaink feláldozása is probléma, nem, hogy a szeretteinké! Ő 

viszont nem habozott legnagyobb kincsét küldte értünk keresztre! Ha ez még 

nem lenne elég, ezáltal a legeslegnagyobb ajándékot kaptuk tőle, amit SEMMI 
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sem múlhat felül: örökéletet és szabadságot. Mi ez, ha nem a megtestesült, 

tiszta szeretet! Úgy, hogy már tudom, amit tudok, számomra egy szerető Atya, 

aki magába foglal mindent! Ő a kezdet és a vég! 

Ezek után az ember, mint olyan, csak egy betű az élet történetébe, amit egy 

villanás eltörölni, mégis olyan kincseket kaptunk, amik felbecsülhetetlenek! 

Sose fogjuk eléggé meghálálni, ha akarnánk, akkor se tudnánk! Csak egyet 

tehetünk, kezébe tesszük életünk, hálaképpen. Reméljük, hogy elfogadja és 

mindent megbocsát. Mert Ő az egy, igaz Isten. 

 

 nincs rossz kérdés sem. (Ökrös Dániel) 
Alsós koromban én is egyházi iskolába jártam, ami azt jelentette, hogy 

kötelező volt templomba járnom. Amikor csak tudtam, mentem is, és hittan 

órákon is próbáltam odafigyelni, de nem mindig sikerült megérteni azt, hogy 

mit is akar Isten üzenni. Negyedikes koromban átmentem egy másik iskolába, 

ahova nem járnak nagyon hívők. Az első két-két és fél év nehezen ment. Sokat 

piszkáltak. Aztán szüleim megkérdezték, hogy akarok-e konfirmálni. Igent 

mondtam rá. Utólag már azt érzem, hogy Isten is így akarta. Ahogy 

rendeződött a kapcsolatom Istennel, úgy az osztálytársaimmal is. 

Nekem a legfontosabb Isten gondviselése, mert akkor is gondot visel rólunk, 

mikor megfeledkezünk róla. A megpróbáltatások nélkül ezt talán nem tudnám 

értékelni se. 

 

 a kereszténységnél nincs jobb dolog. (Pálfi Konrád) 
Azért akarok konfirmálni, mert sokat jelent nekem az, hogy van egy be- és 

elfogadó Istenem, aki rengeteget segít az életemben. De amit leginkább 

köszönhetek neki a sok minden közül, az nem más, mint a konfirmandus 

társaim, akik szintúgy elfogadnak, minden hibámmal. Én magam nem tartom 

jó embernek, azok után, amiket mondtam, vagy tettem az utóbbi időkben és 

sok rossz gondolat fordult meg a fejemben, amikről Isten szerencsére 

„lebeszélt”. De még egy lelki erősséget is ad nekem ez a konfirmáció. 

Örülök, hogy Zoli bácsi taníthatott engem ezekre a dolgokra, hogy Isten a 

legfőbb Urunk. Köszönök mindent és jövőre is vissza fogok járni. 

 

 a mindennapjaimmal Istent szolgáljam, és hogy lássam Őt. (Hidasi Ákos) 
Egészen kis koromban kezdődött. Kb. 4-5 éves voltam, amikor elkezdtünk 

templomba járni. Aztán 7 éves lehettem, amikor átjöttünk ebbe a 

gyülekezetbe. Nem volt jó vasárnap reggelente kikapcsolni az M2-t. Néha 

elfogadtam, de néha kiselőadás előzte meg az indulást. Mikor negyedikes 

lettem, már voltam olyan idős, hogy otthon maradhattam egyedül. Persze 

hittem Jézusban, a Szentháromságban, abban, hogy a Biblia igaz, és a többi 
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dologban, de nekem ott túl sok volt az érzelem. Következő évben viszont apa 

tanító lett. Így az ő alkalmaira elkezdtem járni. Aztán nyáron eljött a 

gyülekezeti tábor. Itt nagyon jól éreztem magam. Megérintett Isten. Anya a 

tábor kapcsán mondta, hogy eljárhatnék konfira. Persze beleegyeztem. De az 

egyértelmű volt, hogy nem konfirmálok. Hisz nem voltam még 13 éves. Itt a 

fordulópontot a konfihétvége jelentette. Zoli bácsit kíváncsiságból 

megkérdeztem arról, hogy ha lennék 13, akkor konfirmálhatnék-e. Ő pedig azt 

mondta, hogy akár idén is lehet. Én pedig rádöbbentem, hogy mindenképpen 

szeretnék. Szóval most itt állok, és szeretnék elköteleződni Isten mellett. 

 

 Isten nélkül az életem mit sem ér. (Finta András) 
Mikor konfirmációs órákra kezdtem járni, elkezdtem Istent keresni. Sok 

nehézségen mentem keresztül és egyre többször olvastam Bibliát. Ezalatt 

mindig közelebb kerültem Istenhez. Emellett sokat gondolkodtam a hitről. Mi 

is az a lét? Van-e nekem hitem? Szerintem a hit az egy végeláthatatlan lépcső, 

mindig van további hit. Ha meg néha elfordulunk Istentől, akkor 

visszacsúszunk ezen a lépcsőn. De idővel eszünkbe jut, hogy a bajban nem 

szabad elfordulni Istentől, hanem még inkább nyitni kell felé. Úgy érzem, a 

hitem fejlődik, és készen állok a konfirmációra. 

„Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és 

tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” Jn 6,68-69 

 

 

 

* 

Két rejtvény  

(Csordás Jánosné) 
 

Ki tudja? I. 

 

A nyári melegben gyakran a teraszunkon ülve étkezünk, és egy ilyen 

pillanatban észrevettem, hogy néhány cinke szívesen repdes a kertünk egyik 

sarkában. Ki tudja miért? Később rájöttem, hogy reggelizni jönnek. Még a 

télen tettem ki a terasz sarkába madáreleséget, és ebből a pici talpukkal, vagy 

csőrükkel, valószínűleg véletlenül, lesodortak a kerti földbe néhány 

napraforgómagot, és ki tudja, hogy hogyan, de a jeges, fagyott úton ezek a 

magok meggyökereztek, és tavasszal 3-4 növény kihajtott. Én boldogan 

kezdtem őket gondozni, locsolgattam a tövüket, mert mindig száraznak 
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találtam a talajt. Júliusra már olyan tányérkák fejlődtek ki, hogy a peremükbe 

kapaszkodva a cinkék csipegethették a magvakat. Ahányszor megpillantom 

Őket, öröm tölti be a lelkemet, és keresgélni kezdem az idevonatkozó bibliai 

igéket. 

 

Ne aggodalmaskodjatok…mert jól tudja a Ti Mennyei Atyátok. Tekintsetek az 

ég madaraira…a földbe hullva elhal, és terem százszor annyit…és nem utolsó 

sorban ugyanazon cinkék jönnek most, mint akik elültették a magokat? … 

Más ültette, más nevelte, más szedi le a gyümölcsöt… 

Ki tudja folytatni? És ki tudja, hogy hol vannak ezek megírva? Ki tudja fejből 

ezeket a helyeket? És ki fogja visszaküldeni a szerkesztőségbe? És ki fog érte 

nyereményt kapni? Egy szem napraforgómagot! 

 

Ki tudja? II. 

Ezt most könnyebb lesz megtalálni 

 

Augusztus első napjaiban vadgalamb repült a fűzfánk kiálló, kopár ágára. 

Lehet, hogy Ő már visszajáró vendég, mert tavasszal a szomszédunk égig érő 

nyárfáján költött egy ugyanilyen „öltözetű”galambpár. 

Meglepődtem, hogy hosszú idő után, vajon miért repül erre? Szempillantás 

alatt, már a régi fészek körül mocorgott, ezek elég nagy testű madarak, és 

zajjal jár, amint az ágak között csetlenek-botlanak. Nem véletlenül repült ide, 

úgy vettem észre, hogy lakásfelújításba kezd. A tavaszi fészek (ami igazából 

már tavaly is itt volt) egész nyáron üresen állt, és bár nem tudtam eddig róla, 

de lehet, hogy ezek a vadgalambok többször is költenek egy évben? 

A fészek nagyon magasan van, rejtve a vizslató szemem elől, de az kivehető, 

hogy tényleg ül rajta egy galambanyuka. Galambapuka pedig szorgalmasan 

beszerzői utakat tesz a nyárfa mögötti fenyőfa, a mi fűzfánk kopár ága és a 

bérelt fészek között. 4-5 percenként látom újból és újból, és ami nagyon 

tetszik nekem, hogy ilyenkor a csőrében keresztben visz egy ágacskát. 

Általában ezek nem hosszabbak, mint 10-12 cm, de mintha megmérné őket, 

majdnem egyforma méretűek. 

Örülök azért is, mert jövet-menet, picit megpihen a mi fánkon is, ilyenkor 

megmutatja nekem a megszerzett építőanyagot, és utána repül a fészkéhez. 

 

Harmadik napon jöttem rá, hogy nincs új a nap alatt, olvastam én már valami 

hasonlót a Bibliában, galamb először, galamb másodszor, de hol van ez 

megírva? És mi volt, mi nem a galamb csőrében? 

Aki tudja, írja meg a szerkesztőségbe, és jutalma ezúttal egy szem olajbogyó 

lesz.  
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Imacsoport 
(C. Éva és Sanyi) 

 

Kedves Imacsoportos Testvérek! 

 

Hány ízben indítottam így az Imacsoportnak szánt „imalistát”, hírlevelet, 

soron kívüli üzenetet – nem tudom. Bevallom, nem vagyok olyan aprólékos-

rendszerező fajta. De most, hogy leköszönök az Imacsoport vezetéséről és az 

idei Gyülekezeti Tábor után új vezetője és – hiszem megújult formája és 

lendülete is – lesz a közös imaalkalmaknak, szeretettel emlékeztetlek 

benneteket a kezdetekre.  

A drága Szombathy Gyula lelkipásztorunk által megálmodott templom 10 

éves jubileuma előtt, tavasszal indultunk el Janiné Vakulya Gabi látása-hívása 

nyomán. Sok „imatémánk” volt, főleg otthonainkban de a templom falain 

belül is zörgettünk, könyörögtünk - hálákat adva - az Úrhoz. A Mindenható 

Isten kegyelmes volt hozzánk, Jézus Krisztus érdeméért nem csak 

meghallgatott, de igen sok esetben csodás megoldásokat, áldásokat is adott. 

Mindezek mellett nem valósult meg teljesen az, amiért férjemmel együtt 

elvállaltuk azt a megtisztelő szolgálatot, aminek a mibenlétét idén találtam 

meg szívem szerint leírva méghozzá a Facebookon! 

Ez egy hitvallás a közbenjáró imádságról dr. Kovács György (Mahannaim 

Gyülekezet és a Palánta Misszió lelkipásztora) megfogalmazásában. Sóskuti 

Zoltán lelkipásztorunk bátorításával vetettem papírra. Íme: 

„Szereted az imacsoportot? Az ima összejöveteleket? Az ilyen imádáság olyan, 

mint amikor egy „műhelymunka” zajlik. Isten odajön, vagyis odamegyünk 

Őhozzá, és Ővele együtt” dolgozunk”. Feltárjuk Ő előtte a kéréseinket – de 

hálaadással, ahogy az Ige mondja. És BEENGEDJÜK ŐT, hogy jöjjön be egy-

egy helyzetbe, végezze, amit CSAK Ő tud végezni. És Ő JÖN. 

És végzi, közben indít téged, felindít, jelzi, mit kellene tenni, mit kell mondani. 

És te engedsz, és mondod, (a hit által), és teszed, és a dolgok 

ELVÉGZŐDNEK.  

Emberek szíve átformálódik, (EZ ÓRIÁSI CSODA!!! A LEGNAGYOBB), 

munkahelyek ajtaja megnyílik, anyagi szükségletekre kirendelődik a forrás. 

Betegségek eltakarodnak, vagy visszahúzódnak, és a gyógyulás folyamata 

tovább megy. Az iskolai felkészülés MÉGIS sikeres lesz, ami elveszett, 

megkerül, az út védelem alatt lesz. És akik eddig elzárkózók voltak Istentől, 

elkezdenek közeledni Hozzá. De persze nem azonnal, nem mindig egyszerűen, 

néha újra és újra kell harcolni, és meg is tesszük, ellene mondunk a gonosz 

folyamatainak, néha úgy tűnik, mintha minden összedőlt volna, néha teljesen 
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újat kell kezdeni, de aki imádkozik, az győz...mert aki kér ,az MIND kap, aki 

keres ,talál, és a zörgetőnek megnyittatik. (Máté 7:7-8) Gyönyörű? A világ 

egyik leggyönyörűbb dolga. Ebben részt venni formálást jelent, részvételt 

abban, amit az Úr végez. Együttmunkálkodást. És megismered az Urat. A 

legcsodálatosabb személyiséget, Aki valaha létezett, Aki létezik és Létezni 

fog!” 

Imádkozunk érte továbbra is, hogy a megújuló Imacsoport a friss tekintély 

nyomán még több hasonló áldást élhessen át szeretett Gyülekezetünkben. 

 

* 
 

Farkas Viola: Pünkösdi rózsa  

 
Ez aztán a meglepetés, nekem hihetetlen, 

Régen elmúlt messzeségből egy bimbó megjelent. 

Huszonhét éve pontosan költöztem e helyre, 

Rózsadombomat ott hagytam, volt szívem szerelme! 

 

Pünkösdirózsa-bokromat kiástam, elhoztam, 

Új kiskertem homokjába, többfelé osztottam. 

Minden évben figyelgettem, mikor fog már nyílni? 

Virágtalan volt a növény, jobb nem emlékezni! 

 

Jó ideje rá se néztem, nem szeret itt lenni, 

Ahogy én is érzem magam, de mit lehet tenni? 

Hogy történt, hogy pár hete már magas lett egy ága, 

És az ágon ott tündököl rózsaszín bimbója! 

  

Bennem honol a nagy öröm, jaj, csak le ne fagyjon, 

Naponta beszélek hozzá, hogy nekem kinyíljon. 

Láthatóan jól fejlődik, mint pirosló gyöngyszem, 

Megláthatom két hét múlva, Pünkösd szent ünnepen. 

  

Tündérvirág! Ugye többé nem várakoztatsz meg? 

Ne érje a szívem táját még több tüske és seb. 

Köszönöm, hogy visszahoztál régi szép időket, 

Jobb, ha marad emlékek közt, ne jöjjenek többet! 

 

 Bp-2017.május 10. 
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Szolgálat 
 

És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi 

Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra (1Tim 1,12) 

 

Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség 

1173 Budapest, Pesti út 31. weblapunk: ke resz tu r .wb i .hu  

Bank: OTP 11784009-22222820  

Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 

Lelkipásztorunk: 
 

Sóskuti Zoltán  

 06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  sürgősebb levelekre: 

lp.rkeresztur@gmail.com  soskutizoltan@gmail.com  

Fogadó órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban 
 

Szolgálat felelősök:  

Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651  

Kelemen Zoltán (gondnok, honlap)  30-691-8098  

kelemenzo@gmail.com; Horváth Kálmán (templomépület)  20-497-3354;  

Soltész Sándor (misszió)  70-597-5395  sosan279@gmail.com;  

Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-835-5427  

gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  70-418-3745 

 o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, családgondozás)  

 70-457-8043  dancsicsg@gmail.com; Szabados Ádámné (pénzügyek)  

30-485-4056  drjutka@gmail.com; Kovács Lászlóné (Idősek és betegek 

segítése)  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com;  Kovács Zsófia 

(fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  06-30-485-2623;  

paszkal4@gmail.com;  Cieklinski Sándorné (Imacsoport)  06-70-615-9149;  

eva470313@gmail.com; Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-

3216838  szzsueva@gmail.com   

Urnatemetőnk nyitva tartása 

vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30;  

ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
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