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Pünkösdi szomorúság  
(Remenyik Sándor) 

  
A Lélek ünnepén  

A Lelket lesem én.  

A Lelket, amely több, mint költemény.  

A Lelket, amely sosem volt enyém.  

A Lelket, amely sosem lesz enyém.  

A Lélek ünnepén  

Szomorún zendül egyetlen igém:  

"Hogy születhetik újjá, aki vén?"...  

 

 

Pünkösdi öröm 
(Sóskuti Zoltán lelkipásztor) 

 

Honnan tudhatom, hogy a Szentírásban leírt Pünkösd története igaz, annak 

üzenete igazság – és mi közöm ehhez személyesen? 

 

Mondhatnánk „zsigerből”: onnan, hogy a Biblia Isten Igéje, Isten Szava – és 

mint ilyen, vitán felül állnak mindazok, amik benne leírattattak: tehát Isten 

üzenete ez.  

Mondhatnánk azt is, hogy ez keresztyén hitünk egyik alapigazsága, amit 

hittel el kell fogadnom. 

Igaz, igaz… Ám közelítsük meg máshonnan! 
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Minden vasárnap elcsodálkozom és hálát adok: hogyan teltek meg megint a 

padsorok templomunkban – annyi mindennel el lehet tölteni a vasárnap 

délelőttöt! Honnan került ide ez a sok ember? 

Elcsodálkozom sokakon, vajon mitől változtak meg. Hogy lehet, hogy ő, aki 

eddig ateista volt, aztán csak kételkedő–kötekedő, most élő hittel él, és 

formálódik? Miként lehet, hogy valaki hajnalban eljön a virágokat meglocsolni 

a templomkertben, vagy télen, fagyban vasárnap kora reggel elsöpri a havat 

vagy ősszel a faleveleket (pedig nem volt ez mindig természetes az életében)? 

Mi történt benne, aki olyan hűségesen tanulmányozza az Igét minden nap – és 

ezzel épít, tanít, lelkesít másokat (pedig régen ez nem volt része az életének)? 

Hogyan lehetséges az, hogy ő, aki korábban olyan félénk, visszahúzódó volt, 

most annyit ad magából és ragyog, hogy sokan sokat kapunk általa Istentől? 

Miképpen történhet meg az, hogy valaki, aki olyan idegenkedve, bizalmatlanul 

jött be a templomba kérésével, megnyílik és örömködő, hálás SMS–t ír, hogy 

valami mégis megnyílt előtte? Történhet olyan csoda, hogy ő, aki ásítozott 

hittanórán, most csillogó szemmel tesz bizonyságot Jézusról? Lehetséges, hogy 

ők, akik éveken át beteget hordoznak, ápolnak, azt mondják, hogy van erre 

erejük? Hogy eshetett meg, hogy ő, aki régen antiszociálisnak mondta magát, 

másokkal törődik, másokért él? Hogy lehet, hogy valaki, aki régen úgy félt, 

megnyitja magát, felfedez magában valami ajándékot és azzal szolgál mások 

felé (pedig régen ez elképzelhetetlen volt számára)? Megtörténhet az, hogy a 

keresztelés kapcsán egy egész család bekapcsolódik a közösségbe, és el nem 

tudják képzelni már a vasárnapokat Istentisztelet nélkül? Lehetséges, hogy 

valaki kiáll a közösség elé, és nyíltan mer beszélni addigi mulasztásairól, és meg 

meri osztani a közösséggel, hogy miként változott meg? Megtörténhet az, hogy, 

aki mindig vonakodott templomba jönni, most magától eljön, és épít másokat 

is? Miképpen lehetséges, hogy őt, akit úgy megpróbál Isten, nem panaszkodik, 

hanem ragyog, imádkozik, bízik és dicsőíti Istent? 

Folytathatnám a sort. Kedves Testvérek, köztetek élve, megismerve 

benneteket, csak csodálkozom, és csak kapok és kapok tőletek… Mit? 

Legfőképpen bizonyítékot arra, hogy Pünkösd megtörtént! Isten Lelke ma is 

kiárad, munkálkodik a szívekben! Láthatom, hogy mindezeket ugyanaz a Lélek 

végzi bennünk – ugyanaz mindegyikünkben, és ugyanaz, aki ott, az első 

Pünkösdön is csodát tett, és ezrek tértek meg Krisztushoz! 

Ott bandukolok a sor végén én is… Minden alkalommal elcsodálkozom: 

honnan kapok Üzenetet, hogy születik egy prédikáció, egy–egy mondat, egy 

megtalált válasz – nekem, aki nem vagyok méltó, aki ismerem magam…? 

Zaklatott napok után, mégis van mit adnom? Honnan?  

A Szószék csoda hely! A világ legszebb helyeinek egyike! Isten Lelke 

győzelmes csatákat vív ott, hogy megtörténjen a csoda – hogy a törékeny emberi 
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szó Isten Szavává lehet. Igen Pünkösd csodája, hogy a mi kis gyarló életünkön 

át, egyszerű személyünkön át, időnként megcsillan valami az Örökkévalóból, a 

Világosságból.  

Áradj Pünkösdi Lélek, áradj tovább köztünk! Ámen! 

 

 

 

Milyen az istenképem? 
(Szabados Ádámné Jutka) 

 

„ Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az 

én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival 

magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti 

gondolataitoknál.” ( Ésaiás 55:8–9.) 

Az utóbbi években sokat változott az Istenképem. Azzal kezdődött, hogy egy 

egyértelműen jó, Istennek is tetsző dologban meg voltam győződve, hogy ha én 

nem is tudom megoldani a problémát, de Isten megoldja, hiszen Ő is azt 

akarhatja, amit én. És Isten nem oldotta meg, vagy legalábbis nem úgy, ahogy 

én gondoltam volna. Hiszem, hogy Isten meg tudta volna oldani, ha akarja, de 

valamiért nem ez volt az akarata. Ekkor döbbentem rá, hogy Isten nem zárható 

az elképzeléseimbe, a véges értelmembe, nem mondhatom meg neki, hogy 

mikor mit tegyen (de még el sem várhatom tőle), mert Ő szuverén Úr. Szuverén 

Úr, akinek szeretete az égig ér, hűsége a magas fellegekig. (Zsolt. 36:6) 

Az istenképemet sokszor meghatározzák az átélt 

élményeim, tapasztalataim, a közösség hitvallása, 

ahová tartozom és természetesen a Biblia, aminek az 

értelmezését sokszor befolyásolja a tapasztalat és a 

közösség. 

Valamikor hallottam és nagyon megragadott, 

hogy az élő Istennel való találkozás legnagyobb 

akadálya a statikus Istenkép. Amikor nem engedjük, 

hogy Isten másképp nyilvánuljon meg, mint ahogy 

mi elképzeltük. Pedig Isten nem engedi, hogy 

rendszert csináljunk belőle. Szeretnénk, ha mindig 

ugyanolyan lenne, ugyanúgy reagálna. De a rendszer 

személytelen, Isten pedig személyes kapcsolatban 

szeretne lenni velünk. Az Istennel való találkozások 

is ott történnek meg, ahol Ő akarja. 
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Engedjük–e, hogy Isten formálja az istenképünket? Sokszor probléma, hogy 

csak egyféle utat tudunk elképzelni, amit mi is bejártunk és azt akarjuk a 

másiktól is elvárni, esetleg ráerőltetni. A legjobb szándékkal, azt gondoljuk, 

hogy az áldás csak ott lehet, ahol mi azt megtapasztaltuk. Vagy a megtérés csak 

olyan formában lehet, ahogy mi azt átéltük. Megvannak a sémáink, hogy Isten 

adott helyzetben hogy fog reagálni. Azonban a Bibliát olvasva is láthatjuk, hogy 

Isten a különféle helyzetekben eltérő utasítást adott. Nem volt statikus. A 

tízparancsolatban megparancsolta, hogy ne ölj, máskor meg megparancsolta, 

hogy öljék meg az ellenséget. Jézus az egyik embernek azt mondta, hogy amit 

láttál és hallottál senkinek ne mondd el, másiktól meg azt kérte, hogy hirdesd. 

Isten nem akar egyenruhát húzni ránk. Személyes útja van mindannyiunk 

számára. Mi se akarjuk meghatározni se a saját útjainkat, se a másikét. 

Isten megismerésével kapcsolatban hadd idézzek J.I.Packer: Igaz 

Istenismeret c. könyvéből: 

„Az Istenről való elmélkedés roppant építő hatással van elménkre. Tárgya 

olyan hatalmas, hogy mérhetetlenségében minden okoskodásunk elenyészik; 

végtelen mélységében minden gőgünk megsemmisül. Értelmünk minden más 

tárgyat át tud látni, meg tud ragadni… ám a tudományok tudományához érve 

ráébredünk, hogy mérőónunk nem ér le a fenekére, sasszemünk nem lát fel 

csúcsaira. Semmi sem képes az elmét annyira megalázni, mint az Istenről való 

elmélkedés… nemcsak megalázza, de tágítja is az elmét. Semmi úgy ki nem 

tágítja az értelmet, semmi úgy meg nem nagyítja az ember lelkét, mint e 

nagyszerű téma: az Istenség áhítatos, kitartó, elmélyült kutatása. 

S e téma, miközben megalázza és kitágítja az elmét, rendkívül vigasztaló is. 

… Semmit sem ismerek, ami úgy meg tudná vigasztalni a lelket, lecsöndesíteni 

a bánat és a gyász hányódó hullámait, elcsitítani a kísértés viharos szeleit, mint 

az Istenről való áhítatos elmélkedés.” 

Elmélkedjünk, de szabadon – ne skatulyázzuk be Istent a véges értelmünkbe, 

elképzeléseinkbe. Engedjük, hogy Isten más legyen, mint amit mi ráruháznánk.  

 

 
 

* 
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Csendes, jó emberek… 
(Szűcs Dániel) 

 
– Egész Róma olyan, mintha halott volna, s nemsokára valóban temetővé 

válik. Tudod–e, hogy ediktumot adnak ki a keresztények ellen, megkezdődik az 

üldözés, s akkor ezer meg ezer ember elpusztul?  

– Miért akarják őket büntetni, uram? Hiszen csendes, jó emberek.  

– Éppen ezért… 

 

Amikor Sienkiewicz világhírű művében e párbeszédet leírta, legrémesebb 

álmában sem gondolhatta volna, hogy valamivel több, mint száz évvel később 

valaki a Róma szót áthúzva, megcsillagozva, széljegyzetként azt írja a 

megsárgult lap szélére: Európa…  

A Quo vadis Rómája és a ma 

Európája között persze van egy 

aprócska különbség: előbbiben 

sokkal több a romantika...  

Cserébe viszont ma pazarabb 

a látvány. Hiszen nem kell az 

aréna legfelső sorában, a 

legeldugottabb, legrosszabb 

kilátást kínáló zugban 

nyomorogni: a süppedő fotel és 

a lapos képernyő ma már 

alapvető emberi jog. Az pedig 

igazán elnézhető kellemetlenség csupán, hogy az oroszlánokat majdnem 

sikerült kiirtani és az izomkolosszus gladiátorok helyett is nemi identitásukon 

mélázó – és ezt pazar szelfi sorozatban megörökítő – fiúcskákkal kell beérni.  

Mindenért kárpótol azonban a látványosság, a kellően borzongató, de éppoly 

kellően távol zajló látványosság: narancsszínű rabruhában torokmetszésre 

felsorakoztatott hitvallók, ostromlott templomok, ledöntött, betiltott keresztek. 

S ami mind közül a legpusztítóbb: a hit és vallás (és főleg: hitvallás) legszentebb 

közügyből négy fal közé préselt magánüggyé parancsolása. Vagyis: a 

kereszténység immunrendszerének kikapcsolása. 

Ez nagyjából ma, 2018-ban a rajtpozíció. Innen kell nekiszaladni a szent 

feladatnak, amit Jézus Urunk bízott ránk: „Menjetek el tehát, tegyetek 

tanítvánnyá minden népet”. Innen, az aréna vérrel áztatott porából az égre 
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tekintve máris a nyelvünk hegyén a kérdés: „Biztos, hogy ezt nekem akartad 

mondani, Uram, nem tévesztetted el a házszámot”?  

A világ legüldözöttebb hitének büszke tulajdonosaként egész biztos, hogy az 

most a legjobb ötlet, hogy pattanjunk fel és tegyük tanítványunkká a népeket? 

Mi, a „csendes, jó emberek”? 

A válasz egyértelmű: igen, mi, a csendes, „jó” emberek. Ki más? (Annyi 

kiegészítéssel talán, hogy a “jó”-val azért csak óvatosan…).  

Nincs is más választásunk: a jó hír már csak olyan, hogy az ember képtelen 

magában tartani, muszáj azonnal megosztania másokkal. Lehetőleg 

mindenkivel. Hát még a „görögös” jó hír, azaz az euangelion... Nem, akit 

egyszer igazán megszólított, megérintett az Örömhír, az többé képtelen lesz 

megelégedni azzal, hogy megtartsa magának, és ettől semmilyen félelme nem 

fogja visszatartani. Mert „a szeretet erősebb abroncs a félelemnél”. Ez a mi 

reménységünk!  

A tanítványság kérdéseiről folytatott beszélgetés–sorozat első állomásán, 

2018. április 4–én merült fel, miként tudunk eleget tenni ennek a belső 

késztetésünknek – mert abban egyetértettünk, hogy e késztetés természetes 

módon mindannyiunkban ott van, kivétel nélkül. Abban is, aki évtizedek óta 

elmélyülten gyakorolja hitét, s abban is, aki csak nemrég tért rá az útra. A 

hogyan? a (látszólag) fogós kérdés. 

Pedig, azt hiszem, a recept nem is annyira bonyolult. Mert épp most, a kissé 

elhamarkodottan a „történelem végének” nevezett rend alkonyán annak a 

bizonyos „utolsó embernek” most nagyobb szüksége van az igei útmutatásra, 

mint valaha.  

A kiüresedett emberi kapcsolatok korában, a tömegben elmagányosodó 

individuumok korában, a szeretet, a megértés, a meghallgatás után ordítva 

vágyakozó, az ősi ösztönökben, génekben kódolt falkától elszakított emberek 

korában soha nem látott módon nőtt meg a kereslet a biztos receptre az 

üdvösséghez. Akkor, amikor az önfejlesztő könyvek címoldalán harsogva 

hirdeti a felirat: „világszerte több mint 50 millió eladott példány”, akkor igenis 

van okunk azt hinni, hogy a mi kétezer éves sikerkönyvünknek is lehet szava a 

ma emberéhez.  

A 21. század elveszett emberének szeretetéhségére a kiapadhatatlan 

szeretetforrás, maga Isten és az ő Igéje a megfelelő válasz, célba juttatni pedig 

úgy tudom, ha a magam példáján keresztül kívánatossá teszem. Nem vagyunk 

mindannyian alkalmasak arra – és nem is várja tőlünk senki sem – hogy Billy 

Grahamekként százezrek előtt prédikálva nyitogassuk fel a szemeket, emeljük 

fel a lesütött tekinteteket. Hanem ha felmutatjuk ezt „kicsiben”, csak a 

közvetlen környezetünk előtt, akkor „csendes, jó emberként” a lehető legtöbbet 

tettük. Mert egy boldog, vidám, kiegyensúlyozott, békét, életörömöt sugárzó 
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ember manapság nagy feltűnést kelt. Előbb–utóbb úgyis megkérdezik: ember, 

megvesztél, vagy felhúztak, hogy ennyi derű van benned?  

 

„Mikor a katonák vassisakjai között feltűnt az apostol ősz feje, a tömegben 

felhangzott a zokogás, de tüstént el is csendesült, mert az aggastyán arcáról 

annyi derű és oly nagy öröm sugárzott, hogy mindnyájan megértették, itt nem 

az áldozat megy a vesztőhelyre, hanem a győztes tartja diadalmenetét.” (idézet 

Sienkiewicz: Quo vadis 70-ik fejezet – a szerk.) 

 
 

 

Dobozok 
(Rácz Kornélia) 

 

Már nem akart írni. És beszélgetni sem. Soha 

többé. Fáradt és koszos volt a lelke.  

Olvasni akart. Valami lélektisztítót. Valami 

csendeset, szépet.  Istenről és emberekről. Hogy 

értse őket. Vagy legalább önmagát. 

Gyermekkorától menedéke az olvasás és az 

írás. Ezekben elcsitult, normalizálódott a 

mássága, furcsasága.  

Nézegette a polcon a könyveket. Nem volt 

sok. Gyermekkorából pedig csak egy–kettő. 

Egyszer, talán 10 éves lehetett, három csíkos 

könyvet kapott egyszerre. Még az illatukat is érzi 

ma is és az örömet: Három könyv! Lassan olvasta 

őket, és mindig megsimogatta, megszagolgatta. Most kereste őket a polcon, de 

nem találta. Csak sok régi emléket talált önmagában, ahogy állt a fehér polc 

előtt a félhomályba borult nappaliban. Például a vasárnapi, családi sétákat a 

cukrászdába. Anya és apa mentek elől, kézen fogva. Ő hátul a bátyjával. 

Féltékeny volt. Kirekesztett. A habroló sem vigasztalta. Ahogy most nézi ezt a 

képet, négy ember szépen felöltözve, a kisváros nagynevű cukrászdájának a 

teraszán, vasárnap délután: szép család voltak.  

A következő emlék már pár évvel későbbi. Abból az időből, amikor a csíkos 

könyveket kapta. Nyár volt. Olyan igazi nyár. A kishúgára vigyázott. Közben 

főzött is valamit és igyekezett rendet tartani. Esténként pedig panaszkodott a 

naplójának. Hogy játszani szeretne a többiekkel kint az utcán. Elszökni egy 

rajz: Chaise Bercante 
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kicsit a biciklivel, egészen a szomszéd utcáig, még akkor is, ha az már tiltott 

terület. Felmászni a padlásra és onnan, a fedezékből csúnyaságokat kiabálni a 

szomszéd néninek, aztán szégyenkezve bocsánatot kérni. Harcolni a 

katonákkal, vagy legalább kézbe venni egyesével mindegyiket, meglátni, hogy 

mitől jobb az egyik mint a másik és miért a legbénábbat kapja mindig ő, ha 

egyáltalán nagy ritkán beveszik a csapatba. Belehallgatni a fiús 

beszélgetésekbe, megérteni, hogy miért pirulnak el és nevetnek olyan furcsán, 

amikor Tomi, a legnagyobb beszél valamiről. Vagy Katival és Ildivel 

belefeledkezni a játékba, sütni, főzni, gyereket nevelni, de nem igaziból, hanem 

csak játékból, és nem csak addig, amíg a lányok apukája, aki cigányokat nem 

tűrt a gyermekei közelében, haza nem jön. Vagy kifeküdni a kertbe napozni, 

ahogy Évi szokta, még akkor is, ha az ő bőrszínével semmi szüksége nem volt 

erre, és valójában nagyon unalmasnak tartotta a napozást ekkor még.  

Hol lehet az a három csíkos könyv? A dobozokban maradtak? Most már 

kézbe szerette volna venni őket. Újra megszagolgatni, beleolvasni, megnézni az 

ákombákom betűit, amivel beleírta a nevét mindegyikbe. „Meg kell találnom 

őket. Meg kell találnom a gyerekkorom, mert ott veszítettem el.” Hogy mit, azt 

nem tudta. Csak kereste, kutatta mindenhol. A könyvekben, az írásaiban, 

emberekben és Istenben. 

Lámpát gyújtott és elővette a dobozokat. Leült a földre. Leporolta és 

kinyitotta őket. Az elmúlt 25 évben sokat költözött. És minden költözéskor 

maradt valami dobozokban. Csecsebecsék, amik az új lakásban fényüket 

vesztették, vagy nem volt számukra hely, fényképek, gyertyák, kavicsok, a 

gyerekek kinőtt játékai, az első cipőcskéjük, könyvük, és megannyi 

haszontalan, értéktelen kincs került elő. És a gesztenyék. Minden évben várta, 

hogy elkezdjen potyogni. A táskáiban, kabátzsebeiben mindig volt legalább 

egy.  

Nem időzhetett el minden kincsnél, hajtotta a vágy a három csíkos könyv 

után, a pillanat után, amikor megkapta. Az érzés után, hogy fontos, hogy 

gondoltak rá, ismerik őt és a vágyát, és teljesítik, hogy tudják és értik, hogy ő 

más, de nem akar rosszat, csak nem érti a világot, ezért muszáj időről–időre 

elbújnia és olvasni, írni, vagy csak egyedül lenni. Kinyitotta a következő 

dobozt. Egy kicsi bordó könyv volt legfelül. Hozsanna állt rajta kopott arany 

betűkkel. Óvatosan a kezébe vette, hátát a falnak vetette, kinyitotta. Három 

szentkép hullott az ölébe belőle. És egy emlék: Szeretett a templomban lenni. 

Szerette, ha hideg van, és visszhangzik. Szerette a füstölő illatát, a gyertya 

fényét. Iskola után gyakran betért. Remélte, hogy nem lesz ott senki. Letérdelt 

és imádkozott. Istennek elmondott mindent. Nem kért, nem is kérdezett. Inkább 

mesélt magáról, beszélgetett Vele, vagy csak térdelt ott a jóleső csendben. 

Egyszer kifelé jövet anyukájába botlott. Nagyon leszidta őt, hogy miért 
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csavarog iskola után, miért nem megy rögtön haza. Többé nem ment a 

menedékébe. Majd csak 30 évvel később, amikor újra ott járt a kisvárosban, egy 

temetésen. Akkor nem bírta ki, meg kellett néznie, hogy megvan–e még a 

kedvenc térdeplője. 

– Imádkozni kellene–gondolta. De a következő holmi, egy kis üvegcse 

homok, elsodorta ettől az ötlettől. Az első tengerparti nyaralásról hozta. A 

kagylókat pedig a másodikról. Vagy a harmadikról? Nem is tudta már. A 

fényképeket nem akarta megnézni. Ahhoz most nem volt ereje. Mint ahogy 

ahhoz sem, hogy elgondolkozzon, hogy mi lehet azzal a három szőke 

barátnőjével, akikkel évekig együtt nyaralt az érettségi után, és akikkel biztos 

volt benne, hogy sosem válnak el útjaik. Hiszen szövetséget kötöttek. Még 

együtt élték túl a rákot Beával, a meddőséget Mónival és a társtalanságot 

Zsuzsival, még vele voltak a fiai születésekor, de aztán valahogy, valahol 

elveszítették egymást. 

Sietve letörölte a könnyeit és kutatott tovább a dobozban. Kötelező 

olvasmányok, megsárgult lapú szerelmes könyvek a nyolcvanas évekből, egy–

két Hahota és Pajtás újság. És ennyi. A doboz kiürült. 

Most már nem bírta és nem is akarta visszatartani a könnyeit. Feladta. És 

anélkül, hogy észrevette volna, elkezdett mindent visszapakolni. A könyveket, 

tárgyakat, emlékeket. Egy bontatlan doboz került a kezébe rendrakás közben. A 

levelei. Különböző színű szalagokkal voltak összekötve a feladójuk szerint. És 

anélkül, hogy észrevette volna, elkezdte olvasni őket. A tört németséggel írt 

szerelmes leveleket, amit a szomorú szemű szicíliai barátja írt neki egészen 

addig, amíg börtönbe nem került. Valamit csempészet talán. Keveset tudott róla, 

de arra biztosan emlékezett, hogy a kedvence a citrom fagyi, és a csókja édes. 

Talált magyar szerelmes leveleket is. Már nem is emlékezett erre a fiúra. 

Mosolygott a helyesírási hibákon és a kedves udvarláson. Az egyik borítékban 

csak egy fényképet talált, telefonszámmal a hátulján. Magabiztos tekintet, 

borostás arc és komisz, enyhén gúnyos mosoly. Furcsa, hosszú neve volt ennek 

a férfinek és szép keze. Szerette, ha egy férfinek szép a keze. A lila szalaggal 

átkötött kupac vékony volt. Anyukájától kevés levelet kapott életében. Az 

egyikre szinte szó szerint emlékezett. Zánkán kapta egy úttörőtáborban. Tele 

volt a levél érzelemmel. „Hiányzol” „Várlak haza.”„Vigyázz magadra.”Ekkor 

már nyílt titok volt, hogy az apukájának van valakije. Egy rózsaszín szalagos 

vaskos kupac következett. Szilvi barátnője a főiskoláról. Már messziről 

megismerte sűrűn, de rendezetten, gyönyörű irodalmi stílusban megírt leveleit. 

Látta maga előtt a szépen kivasalt blúzában, hallotta a kedves hangját. 

Végigolvasta mindet, az összes novellának is beillő irományt a nyári 

szünetekről, a szerelmeiről, a közös terveikről, a pedagógia szigorlat 

pótvizsgáról, és arról a kegyetlen Karácsonyról, amikor betörtek hozzájuk és a 
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fa alól ellopták a kismama farmer nadrágját, majd pár nap múlva az ikrekkel 

elvetélt. 

Anett következett. Az ő izgő mozgó szobatársa Szegedről. Németországból 

írt neki egy éven át. Ragyogtak a levelei. Tele voltak életkedvvel, vidámsággal, 

derűvel, bájjal. Pár hete beszéltek. Csak útközben, gyorsan. Alig hallotta őt a 

metró zajában, de az egyértelmű volt, hogy tele van a hangja fáradtsággal, 

keserűséggel, kiábrándultsággal, csalódottsággal. Az új ház, a házassága, a 

gyerekek, a műtét… Fel kell hívnia. Most. A többi levél várhat. Már nyúlt is a 

telefonért. Másik kezével visszapakolt gyorsan mindent a dobozokba. Rendet 

tett, anélkül, hogy észrevette volna, hogy néhány levélcsomaggal lejjebb, a 

doboz alján ott lapul az Együttes, A tűzpiros üveggömb, és a Gyorsan szállj fel 

a buszra. Megsárgult lapjaival, a borítóján belül az ákombákom betűivel, a 

jóleső dohos illatukkal, az elveszített keserédes gyerekkorával. „Vissza akarom 

kapni az én régi hitemet”– kiáltotta egyszer valakinek.„Azt nem kapod vissza, 

kapsz helyette másikat, szebbet, jobbat”– érkezett a válasz.„Vissza akarom 

kapni a gyerekkoromat” – kiáltotta sokszor. Hangosan, halkan, csendesen sírva 

vagy dühöngve. Az írásaival vagy olvasás közben, vagy csak némán, szavak 

nélkül, leeresztett vállakkal. „Azt nem kapod vissza, kapsz helyette mást”– 

suttogta a három csíkos könyv a doboz mélyén. De ő már nem hallotta, már a 

barátnőjére figyelt. Hallgatta, vigasztalta, biztatta.  

Megtalálta.  

 

* 
 

 

 

 

Gyerekeink lelkesen 

kertészkedtek a templom- 

udvarban.  

 

(Fotó: Hejüszné Marika 

2018 április 15) 
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AZ ÉLET RENDJE 
(Farkas Viola) 

 
De nem vártam, mégis eljött, 
Érkezése szíven ütött! 
Gyengeség az, mely meglepett, 
Átvette a főszerepet. 
 
Reméltem, hogy jobb lesz holnap, 
A sok program élni nem hagy, 
Jó érzés, hogy számítnak rám, 
De az erőm, tántorog ám! 
 
Nem vagyunk már egyensúlyban, 
Akaratom fel–fellobban, 
Hiába is erőlködik, 
Test nem engedelmeskedik! 
 
Most már hogy legyen választás? 
Tehetetlen a lázadás! 
Helyette az álom csábít, 
Többször vagyok már ott, mint itt! 
 
Nem sajnálom, felkészültem, 
Mégis fáj, hogy így elröppen, 
Minden, ami életről szólt, 
Vegyesen, mi szép emlék volt! 
 
Nem sírunk és nem jajgatunk, 
Odaát vár új hajlékunk! 
Várnak ránk a szeretteink, 
Ők fogják majd a kezeink! 
 
Ott már végre megpihenünk, 
Minden rosszat elfeledünk, 
Egyetértő szeretetben, 
Megnyugszunk a kegyelemben! 
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Egy szörnyű tanulság 
(Sz.R.) 

 
Rögtön az elején szeretném tisztázni, hogy egyáltalán nem a tanulság 

szörnyű, hanem az a történet, aminek ez lett a tanulsága. De mivel a történet 

tényleg nem szép, igyekszem rövidre fogni. 

Az én családomat tavaly nyárig a szüleim alkották, meg a bátyám, s az ő 

felesége és négy fia. A bátyám több mint 20 éve nős, az akkori legjobb 

barátnőmet vette feleségül, aki viszont számomra teljesen érthetetlen módon az 

esküvő napjától gyakorlatilag megszűnt a barátnőm lenni. Eleinte csak 

elhanyagolt, aztán egyre ellenségesebb lett, és amikor elkezdtek megszületni a 

gyerekek, akkor már tűrhetetlenül durván és elutasítóan viselkedett velem 

minden alkalommal. Ennek többször tanúi voltak a szüleim is és a bátyám is, 

de a gyerekek békéje érdekében sosem álltak mellém. Aztán tavaly nyáron 

meghalt az Édesanyám és egy hét múlva az Édesapám is. Az ezt követő hetek 

még a korábbiaknál is borzasztóbbak voltak. És ekkor jöttem rá, hogy nincs már 

nekem senki más, csak a bátyám, és hogy a világon semmi sem olyan fontos, 

mint hogy megmaradjon a kapcsolatom vele és a fiúkkal. És hogy ez nem megy 

a sógornőm megkerülésével. És mérlegre kerültek mindazok a tárgyak, témák 

és kérdések, amikről a köztünk lévő ellentétek szóltak, és a mérleg másik 

serpenyőjébe nem került más, csak a szeretet, amit az ember a rokonainak adhat, 

és tőlük kaphat, és egyértelmű volt a következtetés.  

Nincsen semmi, sem pénz, sem emléktárgy, sem drága műalkotás, sem lakás, 

sem nyaraló, sem autó, sőt, a büszkeség sem, az önbecsülés sem, és még az 

igazság sem annyira fontos, mint a SZERETET, amit az ember adni tud, és amit 

kaphat. Higgyétek el nekem, mert a saját bőrömön tapasztaltam meg mindezt, 

mindegyiket, külön–külön. Hogy egyik sem okoz örömet, csak a szeretet. Még 

akkor is, ha csak adod, és nem kapod. Komolyan. És én ezt soha senkinek nem 

hittem volna el, csak így, hogy megtapasztaltam. Nagyon durva lecke volt, de 

megtanultam. Nem tudok más értelmet adni az engem ért tragédiának, ami 

emberi mértékkel mérve sokkal iszonyúbb volt, mint amilyen lehetett volna, 

csak ezt. Mert hiszem, hogy Isten tervében mindennek van értelme. És az 

egyetlen értelme annak, hogy végig kellett néznem az Édesanyám rettenetes 

szenvedését és aztán az Édesapám keserves kínlódását is, az csak az lehetett, 

hogy annyira mélyre kerüljek, hogy mindent fel tudjak áldozni egy emberi 

szóért vagy hangért. Lehet, hogy ez kifacsart gondolkodásnak tűnik, de én 

TUDOM, hogy igaz, mert Jézus is arra tanít, hogy szeresd az Urat és szeresd az 

embertársadat. Más nem számít. És tényleg nem.  
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Persze bevallom, nekem még csak részben megy, mert őszintén szólva, 

nehéz ezt a szörnyű leckét szeretettel fogadnom az Úrtól, de gondolom, majd 

megjön az is. Egyelőre azon csodálkozom, hogy milyen könnyedén sikerül 

szeretettel beszélnem a sógornőmmel, és valódi szeretettel igyekezni, hogy 

örömet szerezzek neki. Ezt se hittem volna soha korábban, hogy ez így megy 

majd nekem egyszer. De megy. Nem tőlem jön, tudom, hanem a Szentlélek 

munkálja ki bennem, de működik. És lassan–lassan, már akad néha kedves szó 

visszafelé is, előfordul időnként, hogy kapok is némi szeretetet.  

Arra kérek mindenkit, hogy sajnálkozás helyett egyszerűen csak higgyétek el 

nekem, hogy a világon semmi másnak nincs értelme és értéke csak a szeretetnek. 

Ne kelljen nektek is átélni hasonló szörnyűségeket ahhoz, hogy ezt elhiggyétek. 

Ezért írtam le ezt a rendkívül személyes történetet. Nem szívesen tálaltam ki, és 

nem szeretnék erről többet beszélni. Csak az volt a célom, hogy hitelt adjak a 

szavaimnak. A szeretet örök. Más nem.  

 

 

* 
 

A gyülekezeti Biblia órákról 
(Zollerné Gabi)  

 
 „Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok 

közöttük.” (Máté 18, 20) 

 

Gyülekezeti bibliaóráink múltja több mint 10 éves. Akkortájt választotta 

meg a  néhai Szombathy Gyula nagytiszteletű úr hosszú évekig tartó áldott 

szolgálatai által megalapozott, alakuló gyülekezetünk új lelkipásztorát: Sóskuti 

Zoltánt. Így lelkészünk közel 11 éve a gyülekezettel való ismerkedés céljából 

sok akkori gyülekezeti taggal, családdal találkozva személyesen elbeszélgetett. 

Érdeklődése kiterjedt hitéletünkre, további céljainkra, terveinkre. Ennek során 

alkalmam volt elmondani: hiányzik egy hétköznapi bibliaóra, akár délelőtt, 

főleg nyugdíjasoknak (így nekem is). Tiszteletes úr ezt örömmel fogadta, 

mondván, ha 8–10 fő összejönne, elkezdhetjük. Mivel a mi családunk 30 éves 

rákoskeresztúri múlttal, sok ismeretséggel rendelkezik, rögtön hozzá is láttunk 

a „toborzáshoz”, telefonos és személyes hívogatással. 
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Ezt követően az első bibliaóra 2007.szeptember 24–én volt, ahol épp 12–en 

gyűltünk össze–mint Jézus tanítványai. Ezt a fontos dátumot jegyzetfüzetben is 

dokumentáltuk. A kezdeti „Mustármag” csoport létszáma az évek során egyre 

jobban gyarapodott, jelenleg az átlag 20 fő, (korhatár nélkül). Eddigi 

legnagyobb létszámunk 35 fő volt, erre emlékeztetett nemrég egy idős 

testvérünk, aki szintén alapító tag. 

Sóskuti Zoltán lelkipásztorunk mindig igyekszik óráink lelkes vezetőjeként 

közreműködni. Ritka hiányzása esetén egy-egy elkötelezett testvérünk 

helyettesíti őt. 

A kezdeti „nyugdíjas óra” elnevezés idővel gyülekezeti bibliaórára változott. 

Idővel sok gyülekezeti tagunk is csatlakozott csoportunkhoz, fiatalabbak is. 

Tiszteletes urunk mondása: aki először jön, „vendég”, másodszor már 

„törzstag”. 

Az órák menetrendje a következő: Tiszteletes Úr köszöntése bevezető 

igével, rövid imával, és általa választott énekkel, majd ének–kérések tőlünk, 1–

2, esetleg 3 (mind énekeskönyvi). Ezután következik szabad választással a „ki 

mit hozott” blokk, melynek tartalma az egyénileg az elmúlt héten olvasott–

kapott–megélt Ige, illetve az igéhez kapcsolódó vélemények, kérdések, 

bizonyságtételek. (Politikai témák kizárva!). Ezek az egymástól kapott 

élmények számunkra nagyon sok áldást és tanulságot jelentenek. Az erre szánt 

idő fél óra, esetenként kissé hosszabb, ha „belelendülünk”. Ha már „hagyjuk 

szóhoz jutni” lelkészünket, ezek után felolvasásra kerül a tervezett Ige, rövid 

magyarázattal, ehhez kapcsolódóan 2–3 kérdést szokott feltenni. Erre szabadon 

reagálhatunk. Az órának eme része nagyon jó számunkra, mert gondolkodásra 

késztet, úgymond megforgatva a „berozsdásodásra” hajlamos agyi 

fogaskerekeinket (tisztelet a kivételnek). Végezetül közös imádkozás van, 

melynek során diakóniai, egymás terhét hordozó témák is elhangzanak. 

Az órák legnagyobb értéke az, hogy egymás hite által lélekben 

gazdagodhatunk, erősödhetünk reménységeinkben, Isten jelenlétében.  

Jó egymással egyetértésben, szeretetben, közösségben lenni! Mindezek után 

lelkipásztori áldás következik, majd záróénekünk, amit himnuszként 

elénekelünk minden alkalommal: 

 

„Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, 

Szeretet töltsön el minket, add ezt nekünk jó Urunk, 

Hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyek benned, 

Lobbantsa lángra szívünket Szereteted” 
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Világosodik 
(Dr. Derera Mihály) 

 
Biblia órán nemrég „Világosodik” címmel tanulmányoztuk a Biblia néhány 

részletét. Tanulságul megkíséreltem e gondolatokat szó szerinti idézetek 

összefűzésével összefoglalni, Lehet keresgélni, mely sor honnan származik és 

lehet elgondolkodni, mit is jelentenek ezek a fontos szavak. 

 

Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő 

szavamra! 

Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az 

ő füle, hogy meg nem hallgathatna; Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket 

Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem 

hallgatott. 

A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. 

Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő 

világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! 

Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy 

felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő reá vessétek, 

mert néki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti 

ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen. 

Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre 

és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével 

és hatalmával elhívott; A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel 

ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé 

legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon. 

Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó 

cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig 

mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig 

kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az 

atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. A szeretetben nincsen 

félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: 

a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt; mert ő előbb 

szeretett minket!  

 

(Zsolt 130; Ézs 59,1-13; Mt 6,22-23; 1Pt 5,6-11; 2Pt 1,3-21; 1Jn 4,18-19) 
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Házi Biblia Körök 
(Janiné Vakulya Gabriella) 

 
Kevesen vannak talán már a gyülekezetünkben, akik nem hallották ezt a 

megnevezést, vagy nem hallottak az alkalmakról. Nagyobb kérdés, hogy 

valóban egyet gondolunk–e róla? 

Vasárnapi kereszténység (elvakult vallásosság, a hit szolgasága) vagy 

ÉLET, szabadság, Jézus követése. Azt gondolom, hogy akik e sorokat olvassuk, 

mindegyikünkben él a vágy ez utóbbi után. Akkor miért nem ezt éljük? 

Próbáltuk, próbáljuk, keressük az utat, csak épp most nem találjuk. Méltók sem 

vagyunk rá? Nem tudom, hogy kezdjem el – hallom a lehetséges válaszokat. 

Azt gondolom ezek nem egymást kizáró válaszok, hanem sokszor azt tükrözik, 

hogy éppen most, hogyan is vagyunk. 

Mitől függ, hogy hogyan érezzük magunkat? Meggyőződésem, hogy ez meg 

attól függ, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. 

Hol ebben a nehézség? Isten hűséges. A mi elköteleződésünk azonban 

sokszor ingatag. Nehéz csendet találni, Istenre fókuszálni, benne maradni… 

Mi segíthet ebben? Útitársaink, és az elköteleződésünk. Ki lehet útitárs? 

Lehet a lelkészünk, vagy lehet egy tapasztaltabb testvérünk a gyülekezetből. 

Lehetnek HBK-s testvéreink is segítségül - ezért is írok erről. Hogyan? Úgy, 

hogy figyelünk egymásra, hogy megosztjuk örömeinket és problémáinkat. 

Hogy támogatjuk egymást, és ezzel terheink, fájdalmaink csökkennek, 

örömeink lelkesítenek. Hogyan történik ez a gyakorlatban? 

 

A HBK találkozások, asztal melletti találkozások, de nem ez a hangsúlyos 

rész. Az alkalom három lényegi eleme: 1. A megosztás: Hogy vagyok éppen 

most, hogy tudok kapcsolódni hozzátok? 2. Beszélgetés a Biblia körül, most 

éppen az „Elmélkedések” (lelkipásztori segédanyag a Házi köröknek – a szerk.) 

alapján. 3. Imaközösség (Nem kell félni tőle, nem elvárás a hangos ima, teljesen 

megfelel egy közös Ámen. Többen megéltük annak erejét, amikor egy egész 

csoport imádkozott értünk, vagy családunkért.) 

A találkozások öröme, az elfogadás, a befogadás megannyi éltető erő. Az 

álarcok nélküliség, a kérdések, kételyek, nehézségek megosztása. Annak 

megélése, hogy ránk kíváncsiak, érdek nélkül, felszabadító. Lehetünk azok, akik 

vagyunk, elvárások nélkül. 

Tudom nehéz időt szakítani, kilépni a szokásos keretekből, de sok év – sok 

találkozóval a hátunk mögött, jó szívvel bátorítunk mindenkit, hogy 

csatlakozzon. 
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Ebben az évben – Istennek hála, sok új csapat indult. Az eddigi négy HBK 

helyett hét kör működik, plusz a szerdai bibliaóra. Mérhetetlen kegyelem ez, és 

hála a sok elkötelezett testvérért az együtt gondolkodásért, az egy irányba 

mozdulásért. 

A hála mellett, a hiányt is megélem, a csalódottságot, hogy még mindig a 

kisebbség vagyunk a gyülekezetben, akik számára ez fontos. 

Sajnálom az elmaradt találkozásokat, a hiányzó kapcsolódásokat, a közösség 

megélésének öröméből való kimaradást, az egység megélésének hiányát. 

Tudom, mindennek rendelt ideje van. Mégis sokszor eszembe jut Landesz 

András barátom szava, amikor azt mondta beszámolva hitre jutásáról, hogy 

sajnálja az elvesztegetett időt, amit nem Istennel járt.  

 

Testvérem, valami hasonló, amikor része leszel egy kör életének. Ne várj 

tovább! Szeretettel várunk most, gyere ma, vagy legkésőbb a szeptemberi 

újrakezdésnél. 

 
A Fil 2, 1–4. igeversei nyújtanak bátorítást: 

 

Ha azért van Krisztusban vigasztalás, ha van szeretetteljes bátorítás, ha van 

Lélekben való közösség, ha van irgalom és könyörületesség, teljesítsétek be az 

én örömömet, hogy egyetértetek, egyazon szeretetben ugyanarra törekedtek, 

semmit sem cselekedve versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alá-

zatosan egymást különbnek tartva magatoknál. 

Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a má-

sikra is. 

Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. 

 

* 
 

 
Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják  

és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá  

s a világosságot sötétséggé teszik,  

és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé! 

 

                                                                        (ÉZS 5,20) 
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GYERTEK TAKARÍTANI AZ ÚR HÁZÁT! 
(Egy résztvevő gondolatai) 

 
Kedves Testvérek! Kezdhetném ezt a cikket úgy, hogy „ejnye–bejnye”, de 

kevesen voltunk a tavaszi templomtakarításon és az átlagéletkor sem volt túl 

alacsony szégyenszemre! De egyrészt nem lenne hiteles, mert magam is most 

voltam először sajnos, másrészt pedig nem erről szeretnék írni.  

Azt szeretném megosztani a testvérekkel, hogy számomra nagy lelki 

élményt jelentett! Hát bizony, nem csak lelki alkalmon érheti lelki élmény az 

embert!  

Nagyszerű dolog Isten szent házát takarítani, az „ég felé nyíló” ablakokat, 

amelyeken át ránk süt a napfény vasárnaponként, különösen a színes ablakot a 

báránnyal, törölgetni a szószéket, az igehirdetés helyét, a padokat, amelyek 

nemsokára megtelnek a testvérekkel! Nagy megtiszteltetést éreztem és áhítatot 

mindeközben, és nem is éreztem, hogy fáradt lennék. És közben jó volt, hogy 

testvéri közösségben sürgölődhettünk, imádsággal kezdve a délelőttöt. Jó volt 

tudni, hogy a férfiak kint munkálkodnak a kertben, az asszonyok meg bent, 

egységben, szeretetben, hálával a szívünkben, hogy itt lehetünk. 

Kívánom nektek, hogy ti is átélhessétek ezt az áhítatos szent örömet, amiben 

nekem részem volt ezen a délelőttön – s ami lehet, hogy túlzásnak tűnik, de én 

valósággal megéltem –, ezért gyertek el a következő takarításra minél többen! 

 

 

* 
 

Lógok a neten… 

Hétköznapi félelmeink 
(Dr. Békési László) 

 
A Biblia alapján a félelem két sajátos típusáról beszélhetünk. Az egyik a 

javunkat szolgálja, a másik azonban káros, ezért úrrá kell lennünk felette.  

„Az Úr félelme” nem feltétlenül azt jelenti, hogy félünk Istentől, félünk 

büntetésétől, hanem inkább azt, hogy tiszteljük Urunkat hatalmáért és ezért 

megfelelő tisztelettel hajtunk fejet haragja előtt is. Az Úr félelme az élet forrása 

és ez jelent oltalmat és menedéket a számunkra (Péld.14:26–27). 
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Ezzel szemben a Bibliában említett másik típusú félelem a legkevésbé sem 

jótékony hatású. Erről a 2Timóteus 1:7-ben olvasunk: „Mert nem a félelemnek 

lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”  

A mai ember sajnálatos módon félelmek, szorongások között él. Félünk az 

élettől és félünk a haláltól. Félünk házasodni, félünk gyermeket vállalni. Félünk 

kölcsön adni, de félünk felvenni is. Félünk a betegségtől és félünk orvoshoz 

fordulni, nehogy találjon valamit.  

Az egész világ tele van félelmet keltő jelenségekkel. Globális felmelegedés 

jön, vészesen romlik a környezetünk, fogy az ivóvíz. Keleten és Délen aggasztó 

a népesség növekedése, lesz–e elég élelem megtölteni a sok éhes gyomrot? 

Annak ellenére, hogy világméretű háborúk veszélye ma már nem fenyeget, a 

rák, a mindennek ellenálló új kórokozók, újabban egzotikus vírusokat terjesztő 

szúnyogok keltenek félelmet. Félelmeink hosszú távon depresszióhoz, 

pánikbetegséghez, „pszichoszomatikus tünetekhez”, valódi szervi 

betegségekhez vezetnek. A világstatisztika szerint az öngyilkosságból eredő 

halálozás ma jóval meghaladja a helyi háborúkban és terrortámadásokban 

elesettek számát. 

Selye János, Nobel–díjasunk bebizonyította, hogy a félelem, a szorongás 

hosszabb távon az ember teljesítményének csökkenéséhez, immun–

depresszióhoz, védekező rendszerünk hiányos működéséhez, leállásához vezet, 

annak minden következményével. 

A Biblia számos helyen ad bátorítást számunkra, hogy nem kell félnünk. 

Programozott rendszerek automatikus módon képesek szavakat, kifejezéseket 

keresni digitalizált szövegekben Egy internetes oldal szerint 115 helyen 

található meg a – ne félj – kifejezés a Károli–féle fordításban. Érdekes módon 

az Ószövetség jóval gyakrabban bíztatja ezekkel a szavakkal a választott népet.  

Az Újszövetség idézetei közül számomra talán az egyik legfontosabb, amit 

a karácsonyi történetben, Luk. 2:10.–ben olvashatunk „Ne féljetek, mert íme 

hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen”. Azután a 

másik a Luk 12:7.–ben: „Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok”. 

II János Páltól a legidézettebb mondat (a halálos ágyáról küldött üzenet – a 

szerk.) is így kezdődik: „Ne féljetek…” 

A hitnek ez a legnagyobb hozadéka, a hívő embernek nincs mitől félnie! 

Urunk elküldte fiát, Jézus Krisztust, aki már születésünkkor kiválasztott 

bennünket, drágák vagyunk neki, nem hagy sorsunkra bajainkban. Halálával 

megváltott bennünket és hitünkért cserébe örök életet ígér. 

„Ne félj, csak higgy” (Máté 5:36) 
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Koldusom 
(Szentjánosi Csaba) 

 
 

Mi belepusztulunk ha valami nem megy, 

te viszont a nélkülözést megtanítottad élni veled, 

mint Budapest hajótöröttje, úszol 

a városban tükröződő arcképünk felett. 

 

Bölcsesség nem kell neked, idő sem, 

számlád miért lenne – mindezt Jézus adja, 

önmagad vagy, sebeidet  

ezer kivert kutya nyalogatja. 

 

Szóba állsz a bogarakkal, rovarokkal, 

mi, hogy ne zavarjanak, leütjük őket, 

nekünk mesterségesen kell létrehoznunk, 

a benned lévő természetes csöndet. 

 

Fannusnak  
(Szentjánosi Csaba) 

 
A reggel a párna vonalain elolvassa, amit éjszaka ráírtál, 

jönnek a nővér- szelek, égtáj-orvosok, mindegyik vizitál. 

Te kis papucsodba bújsz, ébreszted a parkettát, 

a víz ezernyi cseppszemével Téged lát. 

Artista vagy (nem tudom, hogy csinálod), levegőbe kapaszkodva mész, 

arcod sápadtságáról, hogy előtűnjön lelked fala, lehullik a mész. 

Ágyadtól elköszönsz, házadtól elköszönsz, indulsz iskolába, 

minden lépted, mint az olló, Pesterzsébet egy részletét emléknek 

kivágja. 

Árnyékod átlépi az autókat, parkokat, 

Te már megkaptad a Napot: legszebb piros pontodat! 
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Búcsú 
(Sebőkné Babos Boglárka) 

 
Júliusban, második gyermekünk 

születése előtt pár héttel váratlanul 

nehéz helyzetben találtuk magunkat. 

 

 Ki kellett költöznünk addigi 

otthonunkból, albérletünkből.  

 

 

 

Sokkoló, fájó, szomorú, hirtelen.  

 

Ezek a szavak jellemzik leginkább tavaly július 22. estéjét, mikor ezt 

megtudtuk. A szülés előtt már nem akartunk lakásvásárlásba, másik albérlet 

keresésébe fogni, így visszaköltöztünk édesanyámhoz. Vissza–lépés. De 

legalább volt hová menni, volt ahol befogadtak. Költözés terhességem 34. 

hetében, dobozok, egy értetlen, felkavart 2 éves. Aztán szeptemberben 

megszületett Barnabás fiúnk is. Hála Istennek egészségben, minden nehézség 

nélkül. Most már két gyerekkel álltunk a levegőben, lábunk alól kicsúszott 

talajon, Isten láthatatlan tenyerén.  

Felépülés, sok kérdés, most akkor hová menjünk, mit is keresünk, hol van a 

jövőnk? Hol fogjuk felnevelni a gyermekeinket, hová vezet Isten? Néztem az 

őszi fákat, ahogy minden nap újabb és újabb levelek hullottak le róluk. Oldódás 

és kötődés. Az élet talán legmélyebb ellentéte, amelyet Isten Bölcsessége mégis 

egybeszerkesztett. Eloldódnak a levelek. Valamelyik hamarabb, már 

szeptember végén, valamelyik csak decemberben. Hirtelen történik, jön egy szél 

és lefújja őket. Ennyi. De az ő oldódásuk sokkal korábban kezdődik. Lassan- 

lassan elszáradnak, és napról napra engedik el a fát, és mikor az elengedésnek 

az a titkos pillanata eljön, akkor elszakadnak. Az elszakadás korábban 

kezdődik, mint ahogy bekövetkezik, még ha hirtelen jön is el, és még ha nagyon 

fáj is, de ezért lehet kibírni, mert lassan-lassan észrevétlenül már elengedi a 

szívünk azt, amihez kötődünk. Néha még magunk számára sem látható módon. 

Csak azt vesszük észre, valami megszakadt. Így oldódtunk el mi is.  

A budapesti és környékbeli ingatlanárakat látva sok keresés, imádság után 

rátaláltunk Dunaújvárosra. Egy novemberi délelőtt két gyermekünkkel 

nekivágtunk, hogy megnézzük milyen. Tényleg idehív Isten? Ködben indultunk 
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– mit fogunk látni, ott a pici baba is– kibírják–e a gyerekek a városnézést? Mégis 

mentünk. Barnus 5 órát aludt a kocsiban. Indulástól vissza a Home Centerig… 

Mentünk a ködben a Duna fölött, és akkor „beugrott” egy Ige, amit még 4 éve 

egy ifi táborban kaptam Szabinától: „A vakokat olyan úton vezetem, amelyet 

nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket.” Vakok voltunk, nem láttuk 

a jövőt, az életet. Vakok vagyunk mindnyájan, mert azt sem látjuk, mit hoz a 

következő pillanat. És Isten ismeretlen ösvényre vitt, ahol nincsenek az ismerős 

kapaszkodók sem. Mondhatni, ki a komfortzónából. Féltem. Kiértünk az 

autóval a ködből és megláttuk a „Dunaújváros” táblát.  

Egy labirintusban bóklásztunk, és mikor azt hittük, végre találtunk egy ajtót 

a falon, akkor kiderült, zárt ajtó. Sok ilyen zárt ajtóval találkoztunk. Talán az 

első mindjárt albérletünk mögöttünk bezárult ajtaja volt. Aztán lehetőségek, 

emberek, akik úgy volt majd segítenek, aztán lakások, amik talán a miénk 

lehetnek, de már elkeltek. És nem értettük Istent. Vezet–e egyáltalán ez az út 

valahová? Mi lesz velünk? Tényleg el kell hagyjuk Keresztúrt, a gyülekezetet, 

ahol otthon vagyunk? Ezek még a levél fájdalmas elszakadási küzdelmei a fán. 

Aztán találtunk egy lakást. Családunkon keresztül pedig meghatóan 

gondoskodott rólunk Isten, hogy mielőbb birtokba is vegyük.  

Fáj a búcsúzás. Fáj az elszakadás. Hiányzik Keresztúr, hiányzik a 

Gyülekezet, ahol felnőttem, lelkész lettem, ahol annyi mindent átéltünk, ahol 

annyi embert ismerünk, szeretünk. Milyen kibírhatatlan lenne ennek a fájdalma, 

ha Isten nem adná az átmeneteket, az őszt, a levél hullását!  

 De most már kinyílt egy ajtó egy ismeretlen ösvényre, és mi elindultunk. És 

amilyen szép fokozatosan eloldódtunk, úgy lassan-lassan a mélyben 

észrevétlenül kötődni kezdünk. 

 

* 

Jelenések 3,8-10) 
 

Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót,  

amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van,  

és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg  

az én nevemet… 

Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet,  

én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején,  

amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. 
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IFI Istentisztelet 

Zákeus hite (Ábrahám fiai) 
(2018.04.08. Piliscsaba) 

Előszó 

Az idei Ifi–Konfi hétvégénken Ábrahámmal foglalkoztunk, az ő történetét 

vettük végig különböző formákban: az Ő kihívásokkal teli életét, nehézségeit, 

küzdelmeit. A legnagyobb csoda viszont, hogy a készülésbe és megvalósításba 

a már tavaly konfirmált „Kilencek” is bekapcsolódtak, áhítatokat tartva, 

műhely–beszélgetéseket vezetve és az utolsó napon páran az Istentiszteleten is 

szolgálva. A Kilenceken kívül többen az ifiből és konfi csoportból is szolgáltak, 

így állt helyt például Kórodi Gábor a konyhában, vagy Massányi Peti, ahogy 

gitárjátékával végigkísérte hétvégénket. 

A továbbiakban az Istentiszteleten elhangzott prédikációból olvashatnak a 

testvérek egy rövid kivonatot.  

 

Imádság 

(Kelemen Anna) 

 

Életadó, Mennyei Atyánk! 

Köszönjük, hogy összegyűlhettünk a Te igéd hallására és befogadására. 

Köszönjük, hogy ezen a hétvégén is itt voltál velünk, segítettél nekünk. Hálásak 

vagyunk azért, hogy kegyelmed által szóltál hozzánk. Hálás a szívünk a sok új 

emlékért, amelyeket szereztünk, és, hogy ezek által formálódtunk mind mi, 

mind a közösség. 

Kérjük, hogy kegyelmed maradjon velünk ezek után is. Legyen velünk a 

mindennapi megpróbáltatások között, és most is az Istentisztelet alatt, hogy az 

igének ne csak hallgatói, hanem befogadói is legyünk! Kérjük, mutasd meg a 

Te akaratodat az ige hirdetőjén keresztül, és küld el Szentlelkedet is közénk! De 

végül legyen meg a Te akaratod! 

 

Ámen!  
 

Bevezetés 

(Ruthner Máté Krisztián) 

 

Furcsa lehet többeteknek, hogy a táborban, ahol végig Ábrahámmal és az ő 

életével foglalkoztunk, miért éppen Zákeusról szól a mai Istentisztelet. S bár a 

tegnapi áhítatban Ancsi már több Újszövetségi igét olvasott, amiben 

Ábrahámról volt szó, ma mégis szeretnék egy lépéssel tovább menni és az ő 
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örökségéről beszélni nektek, és remélem, hogy az Istentisztelet végére érthető 

lesz, hogyan is kapcsolódik Zákeus Ábrahámhoz. 

Zákeusról az Ige alapján nem sokat tudhatunk meg. Valójában csak pár 

nagyon egyszerű dolgot: Zákeus egy gazdag zsidó vámszedő volt. Ha viszont 

ezt egy kicsit jobban megvizsgáljuk, akkor elég sok minden kiderül ebből a pár 

szóból is. Tudjuk ugyanis, hogy a vámszedők akkoriban nem örvendtek nagy 

népszerűségnek. A vámszedőket ugyanis elítélték a zsidók, mert a rómaiaknak 

gyűjtöttek pénzt, de még inkább azért, mert sokkal több pénzt szedtek, mint 

amennyit kötelező volt, így szerezve hatalmas vagyont, amit rendszerint a saját 

élvezetükre költöttek el. És elítélték őket a rómaiak, ugyanis a vámszedés 

számukra alantas munkának számított, ezért többnyire ezt a zsidó férfiakra 

bízták. Tudjuk, hogy a vámszedőket elítélték a templomban is, ha egyáltalán 

bejutottak oda, jól ismerjük ezt a farizeus és vámszedő példázatából. 

Így hát itt van Zákeus, egyedüli értékével, amit az Ige is kiemel, gazdagon, 

de kirekesztve, elítélve mindenki által, magányosan. Így indult el Zákeus, hogy 

lássa Jézust. 

 

Jézus személyesen ismer 

 

 „Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett, észrevette, és azt mondta 

neki: „Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom.” 

Az első dolog, ami feltűnhet ebből, hogy Jézus Zákeust a nevén szólította 

meg. Jézus ismerte Zákeust, tudta az ő történetét, a küszködéseit, ismerte a 

magányát. Ebben a pillanatban pedig ezzel a megértéssel és ismerettel fordul 

oda Zákeushoz és így folytatja: 

„…Mert ma nekem a te házadban kell megszállnom.” 

Jézusnak terve volt azzal, hogy Zákeushoz ment vacsorára. Jézus nem csak 

kedvtelésből szólította meg Zákeust. Tudta, hogy mi fog történni Zákeus 

otthonában. 

 

Igent mondani a meghívásra 

 

 „Erre sietve leszállt és örömmel fogadta.” 

Nem tudom, hogy vagytok vele, de ha én odamennék hozzátok és azt 

mondanám: Figyelj, ma nálad kellene aludnom; Mit szólnátok? Igencsak furcsa 

meghívatás ez. Sőt, Jézus tovább megy, azt mondja:  

„Nálad kell megszállnom.” 
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Ez pedig már mindennek a teteje, nem illedelmesen megkérdezi Zákeustól, 

hogy „átmehet–e hozzá”, hanem kijelenti, hogy ma nála kell megszállnia. 

S bár nem tudom, ti hogy reagálnátok minderre, Zákeus igent mond erre a 

furcsa „meghívatásra”. Nem utasítja el Jézust, akármilyen érdekesen is hangzott 

a meghívás. 

Ismerős lehet ez a fajta furcsa meghívatás egy másik igéből is:  

„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és 

megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem.” 

Jézus be akar lépni a TE életedbe is, ahogy Zákeuséba, de vajon neked mi a 

válaszod erre? 

 

Feladni, ami lényegtelen 

 

„Zákeus pedig előállt és azt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom 

felét…” 

Zákeusról ennyit ír csak az elején a Szentírás: gazdag vámszedő volt. Mintha 

csak ez az egyetlen pozitív dolog lett volna benne, vagy ez lett volna a 

legmeghatározóbb. Az egyedüli vigasz az életében az, amiért küzdött egész 

életében; és mégis, amikor Jézussal találkozik, amikor elkezdi Őt megismerni, 

akkor ezt a vagyont, az egyetlen értéket az életében kész feladni, mert rájön, 

hogy nem a pénze az, mai őt igazán boldoggá tudja tenni, hanem valami egészen 

más.  

 

Megélni a szövetséget 

 

„Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia.” 

Furcsa ez a megállapítás Jézustól, mert nem egyértelmű, hogy mire utal. 

Ábrahám fia – Tehát zsidó…De hát eddig is zsidó volt, akkor hát mi változott? 

Nem azt mondja Jézus, hogy ő is Ábrahám fia lett – A tényt nem azért emeli 

ki, mert neki újdonság ez, hanem, mert Zákeusnak az. 

Azért lett üdvössége a háznak, mert Zákeus ekkor eszmélt rá arra, hogy ő 

Ábrahám fia: A szövetség gyermeke. Annak a szövetségnek, amit Isten kötött 

meg Ábrahámmal, és amely annyira meghatározó, hogy azóta is rendszeresen 

erre a szövetségre emlékeznek vissza a zsidók. 
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Amikor azt mondják, hogy Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt 

Jákób…Illetve Ábrahám Istene, Izsák Istene…Akkor erre utalnak vissza. Mert 

a szövetség nem szűnt meg Ábrahámmal, hanem ebbe a kötelékbe léptek bele 

az utódai…és ebbe a kötelékbe tartozik bele Zákeus is. Viszont erre neki rá 

kellett eszmélnie. 

Mi is mindannyian, már keresztelésünktől fogva benne vagyunk ebben a 

sorban, de kérdés, hogy mi ezt tudjuk–e, és talán még nagyobb kérdés, hogy ezt 

megéljük–e? 

Ha Zákeus történetére tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a felismerés egyből 

cselekedetekkel társult össze: „Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek 

ajándékozom…” 

A leggyönyörűbb pedig az, hogy mindebben nincs egyedül. A magányban, 

a kirekesztettségben, végre megtalálja azt a közösséget, azt a köteléket, amiben 

otthonra lelhet, amiben biztonságban van, és ebben a pillanatban erre mond 

Zákeus igent. Az örökségre, ami ott volt egész életében, de nem élt vele. 

Ez a konfirmáció. Amikor észrevesszük, hogy az Isten szövetsége, 

közelsége, közössége mindig is ott volt, de mi végre igent mondunk minderre. 

Azt a szövetséget, ami már adott volt, azt erősítjük meg és válunk mi is 

Ábrahám gyermekeivé. Belépve abba a sorba, amibe sokan előttünk. Abba a 

közösségbe, amibe Zákeus is belépett, amibe Zoli, Ancsi, vagy tavaly a 

„kilencek” beléptek. Viszont nem csak hogy erre igent mondunk, el is kezdünk 

ebben élni. Hagyjuk, hogy ez a közösség Istennel meghatározza az életünket és 

cselekedetekké váljon bennünk, ahogy Zákeusban is. Mert nem elég szóval 

igent mondani Isten szövetségére, ha nem éljük meg mindezt, akkor mit ér az 

egész? Ahogy az évek során rengetegen konfirmáltak nálunk és sajnos ebből 

csak keveseket látni most is a templomban, de megvannak a pozitív példák is, 

ahogy a hétvégén szinte mindenki szolgált valamivel, ahogy együtt megéltük a 

közösséget a tavaly konfirmáltakkal... 

Talán ez a legnagyobb jutalom az egészben. Mert ha belegondolunk Zákeus 

életébe, nem lehetett könnyű dolga. Kirekesztve, magányosan, mindenki által 

elítélve élt…De megtalálta a közösséget Istennel és biztos vagyok benne, hogy 

később így megtalálta a közösséget a hívő testvérekkel is. Ahogy a mi 

életünkben is, amikor igent mondunk Jézusra, amikor beengedjük azon a 

bizonyos ajtón, akkor nem csak vele lesz kapcsolatunk, hanem a testvérekkel is. 

Bekapcsolódunk abba a sorba, amit Ábrahám kezdett el, s melynek végén itt 
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vagyunk mi is, mint Ábrahám fiai, együtt, egy közösségként, egy 

gyülekezetként, egymást erősítve és segítve a küzdelmekben, a kihívásokban, a 

challengekben… Megélve és rátámaszkodva arra a kapcsolatra, amit Istennel 

megélünk. 

 

Ezért kívánom nektek, hogy Ti is így tudjátok megélni a konfirmációt és 

otthont találjatok közöttünk! 

Ámen!  

Ráfelelő imádság 

(Füstös Fruzsina) 

 

Mennyei Atyánk! 

Köszönjük, hogy ezen a hétvégén Veled lehettünk és Rólad tanulhattunk. 

Köszönjük, hogy befogadsz a szövetségedbe és hívsz minket Magadhoz. 

Kérünk, így hívd a konfirmandusokat  is, készítsd fel őket, hogy szívükből 

tudjanak rólad és hozzád szólni!Add, hogy ők is megéljék, megtapasztalják a 

konfirmáció csodáját! 

Azért is imádkozunk, hogy a megkötött szövetséget megtartsuk, megéljük, 

ne távolodjunk el Tőled. 

Kérünk, hogy, ahogy Zákeus, úgy mi is meghalljuk, ha zörgetsz és nyissunk 

neked ajtót! 

Ámen! 

FONTOS ADATOK 

 
Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség 1173Budapest, Pesti út 
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mailto:soskutizoltan@gmail.com
mailto:szzsueva@gmail.com


 

28 

AZ ÚJ PRESBITÉRIUM 
(2018-2023) 

 

Egyházközségünk alapítása óta, abban az áldásban lehet részem (és velem a 

gyülekezet egész közösségének), hogy mindig is hitvalló, szolgáló és egymást 

megbecsülő presbiterekkel szolgálhattam, megélve az egységet Krisztusban. 

Sajnos, nem mindenütt természetes ez.  

Mindig is magam mellett tudhattam a presbiteri közösséget (házastársaikkal 

együtt). Ha kellett bíztattak, ha kellett, intettek, ha kellett tanácsoltak, ha kellett, 

megértettek és bátran jöttek velem "új utakra" is.  
A megalakuló új presbitériumunk felől is jó reménységben vagyok. Egyrészt 

azért, mert a magja még mindig azokból áll, akikkel kezdtük. Másrészt, mert az 

újak is kipróbált, hívő, szolgáló, hűséges, Igére figyelő tagjai közösségünknek. 

Ugyanakkor az is reményem, hogy a tiszteletbeli presbiterek, akik már nem 

vállaltak tisztséget, segítő kezeikkel, tapasztalatukkal, szeretetükkel továbbra is 

mellettem állnak, segítik a Presbitérium és a Gyülekezet életét. Így adok hálát 

Istennek Balogh János, Horváth Kálmán, Gyimesiné Zoltán Szemerke és 

Pálinkásné Dézsi Zsuzsa testvéreinkért! 
A 2Thess 3,5 szavaival köszöntöm az új Prebisbitériumot: "Az Úr pedig 

irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára"! 

 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor 
 

 

 

 

Dr. Hajdú Csaba gondnok 
 

Ma is szolgáló, nyugdíjas fogorvos vagyok.  

Feleségem a Pál Apostol Iskola református 

hittantanára, Kati nénije. 42 éve kötöttünk 

házasságot, Isten öt gyermekkel áldotta meg 

házasságunkat. 

Hálaadással mondom el Isten iránt, hogy 3 

gyermekem most is a Gyülekezet tagja: Kati 

lányom 4 gyermekével, Bogi lányom és Csaba 

fiam. Két fiam pedig lelkészként szolgál, az egyik 

Lovasberényben, a másik Pestszentimrén. A 
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családról még egy mondatot: hétgyermekes református családban születtem. 

Édesapám is presbiter volt. 

Azt szeretném elmondani így a szolgálatról, amit eddig végeztem, hogy 

legfontosabb elvnek tartottam, ahogy Nagytiszteletű Úr itt áll, én Ő mellette 

álljak, mint gondnok, támogassam, segítsem amiben tudom, a Gyülekezetet 

imádságban hordozzam naponta. Ami szolgálati lehetőség adódott, akár 

betonozás, a kis „bungalló” felállítása, vagy ilyen jellegű dologban szívesen 

részt vettem. 

Mint gondnoknak, hivatali tisztem is Nagytiszteletű Urat képviselni a 

gyülekezeti, egyházi rendezvényeken. Ebből fakadó feladatom, hogy a 

Pénzügyi Bizottság tagjaként együttesen döntsünk a Gyülekezet gazdasági 

dolgai felől, zárszámadást, költségvetést készítsünk, ilyen jellegű ügyek 

intézése is feladatkörömbe tartozik. A Házi Bibliakörben indulása óta az egyik 

csoport irányítójaként veszek részt. 

Végezetül egy Igét szeretnék mondani, amely számomra nagyon fontos, 

mert a konfirmációmra kaptam, 55 évvel ezelőtt a Józsefvárosi Gyülekezetben: 

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Neki gondja van Reátok”  

 Bizonyságtételem is ez az ige, mind családi életünkben, mind a gyülekezeti 

életben. Több gyülekezetben is megfordultam, a Hatvani gyülekezetben, aztán 

Rákosligeten, az anyagyülekezetben; megtapasztaltam, hogy a legjobban az 

Úristen kezébe tehetjük a mi dolgainkat, és ha ezt hittel tesszük, az Úristennek 

van hatalma abból a legjobbat kihozni.  

Azzal szeretnék alkalmas szolgája lenni az Úristennek, hogy továbbra is így 

tudjak szolgálni, ha a Testvérek is támogatnak ebben. 

 

 

Babosné László Margit  

 
Két felnőtt, családos gyermekem van: István (42) és 

Boglárka (30), akik már öt unokával ajándékoztak meg. 

Foglalkozásom: magyar-orosz-német szakos tanár. Hat 

éve vagyok nyugdíjban. Tizenöt éve özvegyen élek.  

30 éve költöztünk a Rákoskeresztúri lakótelepre, 

első gyülekezetünk Rákosliget volt. 

Felnőttként ott jutottam hitre, ott konfirmáltam 21 

évvel ezelőtt.  

Az önállóvá vált Rákoskeresztúri Gyülekezetnek kezdettől a tagja vagyok, 

12 éve presbitere is. 
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Szolgálataim elsősorban a tanításhoz kapcsolnak, korábban gyermekek 

között, 9 éve házi bibliakör vezetőként. További feladataim: az urnatemető 

hirdetése és a gyülekezeti újság szerkesztése. 

Hitem, jellemem a gyülekezettel együtt formálódik. Sok-sok kötődésen, 

keserűségen, de közösen átélt örömökön és áldásokon keresztül vezetett Isten 

eddig a gyülekezetben és személyes életemben is. Ezek érlelik bennem a 

hűséget és az elköteleződést, ez ad erőt ahhoz, hogy Isten akaratát betöltsem. 

Pál apostol szavaival: 

„Az vagyok, akinek Isten mond… rendelkezem mindazzal, amiről Isten azt 

mondja, hogy az enyém… képes vagyok mindarra, amiről Isten azt mondja, 

hogy képes vagyok rá!”  

 A harmadik, hat évre szóló presbiteri jelölést vállaltam. Ha Isten ehhez 

vezetést, bölcsességet és áldást ad, jelenlegi szolgálataimat szeretném folytatni. 

 

 

CSORDÁS JÁNOS   
 

1953. februárjában születtem Budapesten, a VII. 

kerületben, református családban.  

Egy húgom van, aki 1957-ben látta meg a napvilágot. 

1967-ben konfirmáltam a Józsefvárosi 

gyülekezetben. A gimnázium után a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karán 

végeztem gyógyszerészként, 1977-ben. Az egyetem 

elvégzése után a Péterffy Sándor utcai gyógyszertárban 

kezdtem dolgozni. Itt ismerkedtem meg feleségemmel, P. Tóth Klárival. 1979-

ben kötöttünk házasságot. Három gyermekünk született, Gábor (1981), Ildikó 

(1982), és Gyula (1986). 

1996-ban Rákoskeresztúrra költöztünk, ahol tagjai lettünk a Rákosligeti Ref. 

Egyházközségnek. A gyülekezet Rákoskeresztúron templomépítésbe kezdett. A 

templom Istennek hála, 2000-ben elkészült, és mivel mi közel laktunk az új 

templomhoz, ide jártunk, és itt szolgáltunk. Abban az évben presbiterválasztás 

is volt, és Szombathy Gyula Nagytiszteletű Úr megkért, hogy legyek a 

presbitérium tagja. Azóta is viselem ezt a tisztséget.  

2000-től feleségemmel közösen napközis hittan tábort szerveztünk, népes 

szolgáló csapattal. Tavaly volt a 15. tábor. 

2005-től szolgálok a gyermekek között. Ezért 2007-2010 között elvégeztem 

Nagykőrösön a hittanoktatói szakot. 
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Házi Bibliakört is vezetünk. Az utóbbi időben bekapcsolódtam a temetői 

szolgálatba is. 

A vasárnapi igehirdetés hallgatása segít a szolgálatokra való felkészülésben, 

feltöltekezésben, erőgyűjtés a következő hét problémáinak legyőzéséhez. A 

rendszeres Bibliaolvasás, és az Úrral való rendszeres beszélgetés formál engem, 

és vezet a végső üdvösség felé, amelyet remény szerint elnyerek Isten 

kegyelméből. Mert Így szól a figyelmeztetés: „Könyörülök, akin könyörülök, és 

irgalmazok, akinek irgalmazok.” 16Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is 

azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. (Róma 9, 15-16) 

 

 

 

Csutoros István 

 
Sokan ismernek áldott segítőmmel, feleségemmel, 

Erikával együtt a gyülekezetben. Vendéglátással és 

rendezvényszervezéssel foglalkozom lassan 40 éve. A 

kerületbe 20 éve költöztünk, kezdetben Rákosligetre 

jártunk Szombathy Gyula bácsihoz. Majd néhány év 

elteltével kíváncsiságból átjöttünk ebbe a templomba. 

És azóta vasárnaponként egyre több alkalommal itt 

dicsérjük az Urat. Szolgálatot elsősorban 

foglalkozásommal kapcsolatban végzek, de ha megkérnek, szívesen segítek 

más területeken is. Református családban nevelkedtem, gyermekként 

konfirmáltam, majd eltávolodtam az egyháztól. Fiatalabb éveimben csak 

kötelező ünnepeken mentem templomba. Házasságom azonban újra 

visszavezetett Istenhez. Megerősödött hitéletem is és korommal együtt 

erősödött. Imádság nélkül már nem tudom elképzelni egyetlen napomat sem. 

Minden reggel korábban kelünk feleségemmel, olvassuk a Bibliát a Kalauz 

útmutatása szerint, majd kiegészítjük az arra a napra vonatkozó más 

olvasmányokkal: Csendes percek, Mai Ige és természetesen Kempis Tamás 

gondolataival. 

Szeretnénk már itt a Földön közelebb kerülni Istenhez. Isten szeretetének 

állandó megtapasztalást éljük át. Ezt tiszta szívből mondom mindenkinek. Hit 

nélkül szerintünk nem lehet élni, mert csak az keresheti Istent, aki hisz benne. 

A Gedeon Társaság tagja vagyok lassan 10 éve. A Társaság célkitűzése, 

hogy Jézus Krisztusnak embereket nyerjünk meg. Így lehetünk mi, Gedeoniták 

a gyülekezetek meghosszabbított karjai. 
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Bibliát osztunk kórházakban, iskolákban, egyetemeken, szállodákban, 

börtönökben. 

Az Ige, amit a gyülekezetnek hoztam, így hangzik az Ap.csel: 20,24-ből: 

Én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy 

elvégezhetem futásomat, és azt a szolgálatot, amit az Úr Jézustól kaptam, hogy 

bizonyságot tegyek az Isten kegyelméről 

Isten áldjon benneteket! 

 

 

Délczeg József Sándor 
 

Tanár- biológus vagyok, 40 éven át oktattam és 

neveltem több nemzedéket. A feleségem szintén tanár 

volt, de sajnos már nincs az élők sorában. Lányom 

Laura biológus- genetikus, vejem György mérnök, 

unokáim Györgyi, Petra, Orsi és Barni , mind hívő 

emberek. 14 éve vagyok az egyházunk tagja, még 

Nagytiszteletű Szombati Gyula bácsi volt az, aki 

befogadott. 
 

Volt időm látni, hogy fejlődött és erősödött az egyházi közösségünk. Erre 

garancia a sok fiatal jelenléte a templomunkban. Ehhez a fejlődéshez szeretnék 

hozzájárulni szerény munkámmal. Végezetül a 90. Zsoltár első versének első 

két sorát szeretném idézni: " Te benned bíztunk elejitől fogva, Uram téged 

tartottunk hajlékunknak!" 

Azért választottam ezt a zsoltárt, mert ez számomra nagyon kedves, mert ez 

volt a magyar reformátusok nemzeti imája mielőtt Kölcsey megírta volna 

nemzeti imánkat, a Himnuszt. 

 

ELBE ISTVÁN 

 
„Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, az 

Úrban vagyon az örökké megmaradó erősség.”  

(Ézs. 26.4.) 

Kolozsváron születtem 47 éve. 27 éve cseréltem 

szülőföldemet hazámra, de szívemben a kettőt együtt 

őrzöm. Az Országos Széchényi Könyvtárban 

dolgozom tájékoztatási igazgatóként.  
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Feleségem Mester Magdolna. 24 éve kötöttünk házasságot Isten színe előtt 

a kárpátaljai Nagyberegen (szülőfalujában). Ő is az OSZK-ban dolgozik a 

Plakát- és Kisnyomtatványtár munkatársaként. 2 gyerekünk született: Hajnalka 

20 éves, egyetemista a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakán; 

Orsolya 17 éves, végzős a Baár-Madas Református Gimnáziumban. 2 éve 

költöztünk családommal Sülysápra, és mivel ott nincs református gyülekezet, 

itt leltünk lelki otthonra Rákoskeresztúron.Ezt megelőzően Békásmegyeren 

éltünk, ahol részesei lehettünk a templom- és gyülekezetépítés Istentől áldott 

folyamatának. Én 15 évig presbiterként, feleségem a gyerekmunkában szolgálta 

az Urat, és a rákoskeresztúri gyülekezetben is ebbe a szolgálatba kapcsolódott 

be. Gyerekkorom óta református hitben nevelkedtem, a Kolozsvári Újalsóvárosi 

Református Egyházközségben kereszteltek és itt is konfirmáltam. Voltak 

megpróbáltatások az életemben, de az Úr megkímélt a nagy mélységek 

átélésétől.  

Krisztus szolgájaként számomra Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt intése 

az irányadó.  

 

HERCZEG ISTVÁN 

 
Nyugdíjas vagyok. Erőműi mérésekkel foglalkoztam, 

méréstechnikai laborvezető voltam. Vegyes házasságba 

születtem, vegyes házasságban élek, nejem lengyel 

katolikus. 

Két lányom és egy unokám van. 

1963-ban konfirmáltam a Törökőri Református 

Egyházközségben. 

Kb. 8-9 éve kerültem a Gyülekezetbe. 

Az elmúlt 30 év alatt nagyon sok mindenen mentem 

keresztül, itt több súlyos betegségre gondolok, de a jó Isten végig vigyázott rám. 

Ilyenkor a hit vagy meggyengül, vagy megerősödik – nálam úgy hiszem az 

utóbbi történt. Pár éve az egyik műtétem előtt az orvos átnézte az előzményeket, 

és azt kérdezte: Maga még él? Igen, még itt vagyok! 

Egy másik, következő műtét után az orvosom ezt mondta:  

Ön egy igazi túlélő, más ennyi nyavalya után már elment volna. 

Néhány évvel ezelőtt a harmadik orvos szintén a műtét után kijelentette, 

hogy valaki odafönt nagyon szeret engem, vigyáz rám. 

Amíg egészségem engedte, szívesen segítettem a templom körüli 

munkákban, illetve segédkeztem a temetési szertartásokon. Ez utóbbit 
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folytatnám a továbbiakban is, kiegészítve például beteglátogatással. Azt hiszem 

nagy rutint szereztem úgymond betegismeretekről; több, betegeket segítő, 

támogató egyesületnek tagja vagyok. 

Befejezésül- ezt az Igét választottam: „Ne aggodalmaskodjatok a holnap 

felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden 

napnak a maga baja.” (Máté 6, 34) 

 

HIDASI ZSOLT 

  
Hidasi Zsolt vagyok, két gyermek édesapja. 

Gyermekkoromban nem kaptam vallásos nevelést. 

Egészen a nagyobbik gyermekem születéséig nem 

foglalkoztatott az Isten. Elfogadtam, hogy létezik, nem 

tagadtam én, de nem ismertem Őt. 

Ateista életet éltem. 

Harmincas éveim elején jött az érdeklődés, hogy a 

Bibliát, mint könyvet el kellene olvasni. Kereső lettem. 

Bár még nem is tudtam róla, de a Szentlélek elkezdett dolgozni a lelkemmel. 

Ezalatt az időszak alatt szépen lassan centiről, centire törte fel a szívem ugaron 

heverő talaját. Isten igéi ebbe hullottak. A keresgélésem során 

Rákosszentmihály- Sashalom gyülekezetébe kerültünk a családommal. Kertész 

Péter nagytiszteletű lelkipásztor gondozta, nevelgette a sarjadó hitemet. 2010 

márciusában keresztelkedtem és konfirmáltam. 2013 januárjában elköszöntünk 

az ottani gyülekezettől, és csatlakoztunk ide a Rákoskeresztúri gyülekezethez. 

Itt Sóskuti Zoltán nagytiszteletű lelkipásztorunk igehirdetései tovább öntözték 

a szárba szökkent hitemet. A kérdések órájához csatlakozva, megkaphatta a 

tápláló igéket, az igékről való elmélkedések és az ekkor működő imaháromszög 

alkalmak biztosították, hogy egyre erősödjön. Feleségem hatására egyre bővült 

az ismeretszerzésünk köre. A lelki könyvek és az interneten keresztül elérhető 

megszámlálhatatlan mennyiségű Cseri Kálmán, dr Joó Sándor, Pál Feri 

igehirdetés nevelgetett, formált, és ezek közös átbeszélgetése, vagy a 

feleségemben megfogalmazódott írások elolvasása, amelyek egy-egy lelki 

gyöngyszemmé álltak össze, mind építették, építik az Istenhez kötődésemet. A 

gyülekezet életéhez tartozó szolgálatokba is bekapcsolódtunk a feleségemmel. 

A gyülekezeti tábor szervezéshez három éve csatlakoztunk. Két éve keretes 

tanító vagyok. A feleségem által szervezett Keret-Konfi délutánok is az életünk 

részévé váltak. Mindezek mellett két éve a keresztkérdéseken és a nyári 
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táborban csoportvezető lehettem. Az idei évben átalakult házi bibliakörökben is 

vezetőként szolgálhatok. 

Erre az útra visszatekintve mondtam igent, amikor a presbiteri jelölésről 

érkezett a kérdés. Nagy bizonytalanság, félelem uralkodott el rajtam, ám egy 

mély beszélgetésben ismét a feleségem, az Istentől kapott lelki támogatóm, 

felnyitotta szemem, és megértettem, hogy Istenre kell tekintenem. Ezután 

döntöttem az igen mellett, az Úr Jézus Krisztus segítségét kérve, Aki megígérte, 

hogy velünk lesz mindennapon, Ebben megerősít a szeptemberi munkatársi 

napon kapott ige is: „... ha valaki szolgál,úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől 

kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié 

a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.” (1Pt 4,11) 

 

JANI SÁNDOR 

 
Vegyészmérnökként dolgozom az egyik 

gyógyszergyárban, a gyógyszerhatóanyag 

gyártásban. Feleségem Janiné Vakulya Gabriella. 

Három gyermekünk van.  

Mindketten vidékiek voltunk, kerestük a 

helyünket. A rákosligeti gyülekezethez 

csatlakoztunk, majd a gyermekeink növekedésével egyre jobban 

bekapcsolódtunk a gyülekezeti életbe. Megtapasztalhattuk áldásként, hogy 

hazataláltunk.  

Hittel élő református családban nőttem fel, egy nagyon pici faluban. Isten 

létezése már gyermekkoromtól természetes volt számomra. Az az Ige, amivel a 

középiskolába elindultam a következő volt: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent 

szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása 

szerint elhívott.” (Róm 8,28) 

Különösen megerősítő számomra annak megtapasztalása naponta, hogy az 

Ő szeretete milyen nagy. Érdemtelenül, úgy ahogy vagyok, tapasztaltam meg a 

kegyelmet és szeretetet. Legyen szó egy munkahelyi konfliktus megoldásáról 

vagy egy közlekedési szituációról. Ez ad biztatást, stabil alapot a 

hétköznapokra, a szolgálathoz.  

Szolgálataimat még a rákosligeti gyülekezetben pótpresbiterként kezdtem, 

majd presbiter lettem. Presbiterként szolgáltam a rákoskeresztúri önálló 

gyülekezetben is. Ennek vannak látható és láthatatlan jelei. Láthatóak azok a 

szolgálati területek, ahol találkozunk a kedves testvérekkel, de van olyan 
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háttértevékenység is, ami a gyülekezeti élet hétköznapjaihoz szükséges pl. a 

pénzügyi bizottságban. 

Ezeket a szolgálatokat továbbra is vállalom. 

 

 

 

Kelemen Zoltán 
 

Feleségemmel 21 éve kötöttünk házasságot. A 

Fasori gyülekezet ifijében ismertem meg a 

feleségemet, ott kezdtem el a hitbeli életemet, aztán 

a Mátyásföldi gyülekezetben folytattam, ahol 

felnőttként konfirmáltam. 

Amikor ideköltöztünk a kerületbe és gyülekezetet 

kerestünk, fontos volt, hogy itt keressünk egy 

református közösséget, így kerültünk ide 2002 

körül.12 éve vagyok a gyülekezet presbitere,és kb. 16 

éve vagyunk ennek a gyülekezetnek a tagjai. Ha már a számokról beszélünk, 29 

éve dolgozok a Magyar Rádióban, mint hangmérnök. Illetve most már 

összevont Magyar Rádió és Magyar Televízióban. 

A gyülekezetben fontosnak tartom az evangelizációs alkalmakat, 

munkatársként becsatlakozom általában a Keresztkérdések sorozatba, nagyon 

jó feltöltekezést kínál nemcsak a résztvevőknek, hanem azoknak is, akit itt 

vállalnak bármilyen szolgálatot. 

Hoztam egy igét, ami végigkísérte szinte az egész életemet, Lukács 

evangéliuma 12,31-ből: 

„Keressétek először az Isten országát és azután minden ráadásként 

megadatik néktek”  

Esküvőnk alkalmával is ezt az igét kaptuk és azóta is többször került elém. 

Minden szavát nagyon fontosnak tartom, az elsőt azért, hogy Isten országát 

keressük, Saját életemben is megtapasztaltam, ha nem ezt tesszük az első helyre, 

olyan dolgok történnek, amire nem szívesen emlékezem vissza, viszont ha Isten 

országát keresem, olyan dolgokat kapok részben a hétköznapokban, részben 

ráadásként, amiket nem is mertem feltételezni, még az imáimban sem kerültek 

elő. Ha már fölmerült az előző bemutatkozásnál a presbitérium pénzügyi 

tevékenysége, fontosnak tartom a presbitérium lelki vezetése mellett az 

anyagiakkal való jó sáfárkodást. Szolgálataim közé tartozik, hogy a gyülekezet 

könyvelését végzem, Szabadosné Jutkával. 
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A Honlap jelenlegi struktúráját, a gondozását is én végzem, A Honlaphoz 

tartozik az is, hogy az istentiszteleteket nemcsak felvesszük, hanem élőben is 

közvetítjük. Ebben segítségemre van Domonkos nagyfiam, mert sokszor nem 

tudok vasárnap itt lenni, és akkor ő végzi ezt a szolgálatot. 

 

 

Kovács Lászlóné  
 

Kovács Lászlóné szül. Kálmán Kornélia vagyok, 

református felmenőkkel. Jelenleg már nyugdíjas, s míg 

dolgoztam addig főként pénzügyi és közgazdasági 

területen tevékenykedtem. 

Két ciklusban pótpresbiter, majd az elmúlt 

időszakban presbiterként szolgálok. 

Jelenleg a Diakónia és háziasszonyi feladatokban, s 

ezen belül leginkább a templomtér felügyelete, s az 

Úrvacsora jegyek előkészítésében tevékenykedem. 

Férjezett vagyok. Kovács Lászlóval közel 50 éve élünk házasságban, 

szolgálataimban nagyon sok segítséget kapok tőle, s ő is szívén viseli a 

templomunk környezetét. 

Fiúnk Dr. Kovács Gábor pedig a Lepra Misszióban végez titkári feladatokat. 

Menyem Kovácsné Thoman Mónika pedig a Szilveszter János Protestáns 

Gimnázium igazgatóhelyettese. Tehát két felnőtt, nős fiúnk van, mindketten 

konfirmáltak és református szertartás szerint házasodtak. 

2-2 unokánk van, akik reményeink szerint református hitüket gyakorló, 

Jézust követő élet felé köteleződnek majd el. 

Vezérigém: Pál 1.Kor. 15,10-ben van megírva: 

„ Az Ő kegyelméből vagyok aki vagyok” - kiegészítem azzal, s akivé lettem. 

Szeretném, ha életemben, s a végzett szolgálatokban ez látszódna is! 

Hogy miért éppen a Diakónia kedves előttem? Talán abban a vidéki szűk 

falusi környezet is szerepet játszhatott ahol felnőttem, és belső indítatást adott, 

hogy tovább vigyem…,hiszen törődtünk és gondoskodtunk a szükségben 

levőkkel, látogattuk a betegeket és vigasztaltuk a gyászt hordozókat. 
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Dr. Oláh Attila 

 
Orvos vagyok, 38 éves, nős. Feleségem Oláhné 

Nagy Anita, 3 gyermekünk van: Bence, Zsófi és Máté. 

A gyülekezetünkbe feleségem révén kerültem, aki itt 

nőtt fel. 

Kárpátalján születtem református családban. 

Nagyszüleim neveltek a keresztyén vallásos életre, 

majd a '90es években kezdtem hittanra járni a 

Nagyberegi gyülekezetben és megismerkedni a Bibliával és Isten tanításával. 

Az ÚR kegyelméből a konfirmációmkor döntöttem el, hogy Istennel akarok 

járni. Utólag vissza-visszanézve az életem azon szakaszára, az akkor egy 

gyermeki döntés volt, de az Urat kerestem. Bár göröngyös lelki életutat jártam 

be azóta, sok bukással és az Úrnak való engedetlenséggel, de az ÚR kegyelmes 

és hűséges volt, lehajolt hozzám és nem engedte el a kezem. Kegyelméből egyre 

jobban megérthettem, hogy mit jelent az, hogy mindenestől romlott, bűnös, 

elveszett és nyomorult ember vagyok Isten előtt, de az ÚR felfoghatatlanul nagy 

kegyelmet és szeretetet kínált Jézus Krisztusban, az én (mi) Megváltónkban. 

Hiszem, hogy ezt a meg nem érdemelt kegyelmet, szeretetet én is megkaptam 

Krisztusban. Arra tanít az én Uram, Jézus, nap mint nap, hogy én az önmagam 

erejéből meg nem változhatom, de bűnbánattal és hálával borulok az én 

Krisztusom lábaihoz és hiszem és bízom az én Megváltómban, aki azt ígérte 

nekem: 

,,Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” 

Zárásként engedjék meg a testvérek, hogy egy számomra kedves, személyes 

igével zárjam az alkalmat: 

„Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel 

minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, 

igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog 

reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének 

megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden 

gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre 

törekszik” (Tit. 2, 11-14) 
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Oroszi Attila 

 
Oroszi Attilának hívnak, Kárpátaljáról 

származom,12 éve élek Magyarországon. 

10 éve élek házasságban, és két szép gyönyörű 

gyermeket nevelünk. 

Három éve kerültünk a gyülekezetbe a kerületbe 

költözést követően, azelőtt a Fasori gyülekezetbe 

jártunk. 

Gyermekkorom óta istenfélő családban nevelkedtem, de a megtérés útjára 

feleségemmel együtt hat éve léptük, és azóta is megküzdünk a hittben 

maradásért. Isten nem csak elhívott, de megerősít, hogy jó úton járok, számomra 

ő az erő forrása. Ezt egyik kedves igém is tükrözi az Ézsaiás.40.31.-ből:  

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 

saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!”  

A presbiterségre való jelölés engem nagyon váratlanul ért. Igyekszem benne 

helytállni, és mivel itt lakom a templom közelében, így a templom körüli 

munkákban szeretnék részt venni az Úr dicsőségére. 

 

 

 

Sütő Julianna 

 
Nyugdíjas vegyészmérnök vagyok, Kőbányán 

születtem, ott kereszteltek és ott konfirmáltam. Van 

négy gyerekem és karácsonyra megszületik a 

negyedik unokám. Harminc éve költöztünk 

Keresztúrra és nagyjából ugyanennyi ideje járok a 

Ligeti majd a Keresztúri gyülekezetbe. Itt az első 

periódusban pót-presbiter voltam, most pedig 

presbiterként szolgálok. Főként a gyerek munkában 

ez idáig tanítóként, mostantól pedig csak 

segítőként. Valamennyi ideig részt vettem a Baba- Mama körben is. Volt olyan 

időszak az életemben, amikor nagyon éles dolog volt az, hogy a Miatyánkból 

„a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”. De e mellett Isten 

megtanított arra, hogy vegyem észre a mindennapi örömöket. Nem kell 

boldogtalannak lenni az elérhetetlen vágyaktól, hanem észre kell venni azt a sok 



 

40 

csodát, amit Isten minden nap odakészít nekünk. Ez nagy tapasztalat volt. 

Hoztam két verset a 34. Zsoltárból, ami valahogy ehhez hozzá kapcsolódik.  

„Az utálatosok is szenvednek és éheznek, de akik az Úrhoz fordulnak 

megtapasztalják a jót”. 

 „Sok baj érheti az igazakat, de mindig kimenti őket az Úr”. 

 

 

Szabados Ádámné 

 
Szabados Ádámné, Jutkának 

hívnak. Több, mint 20 éve vagyok tagja 

kezdetben a Rákosligeti 

anyagyülekezetnek, majd ennek a 

gyülekezetnek. Nyugdíjas vagyok, 

előtte matematikusként dolgoztam. 3 

gyermekem, 4 unokám van. Férjem, 

akivel betegségéig együtt jártunk a gyülekezetbe, ma egy éve meghalt. Hívő 

szülők gyerekeként nőttem fel, így korán megismerkedtem az evangélium 

üzenetével. 12 éves koromban Isten hívására egy döntés született bennem, hogy 

az Ő útján szeretnék járni. Ez az egész életemet meghatározta. A gyülekezetben 

több mint 10 éve kezelem a pénzügyeket, férjem megbetegedéséig házi 

bibliakört vezettem, és ebbe a szolgálatba újból szeretnék beállni. A gyülekezet 

alapítványának vagyok képviselője, könyvelője és pályázat írója. Ezeket a 

továbbiakban is szeretném csinálni. 

Életem során, de főképp az elmúlt években mélyen átélt igém: 

„Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba.” 
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