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

 

 

 
Van egy barátom. Láttam már floorball ütővel a kezében. Teás kancsóval a 

kezében IFI után. Bevásárló szatyorral IFI táborban. Presbiteri jegyzőként egy 

laptoppal maga előtt. Fényképezőgéppel szemei előtt. Úrvacsorai tálcával 

kezében. Tűzzel a kezén, mozdulni. Teológusként egy csészét szorongatni. 

Fekete-fehérben a szószéken. Üres kézzel, nagy szemekkel, ahogy csak 

hallgatott és figyelt.  

Most pedig palástban, mellettem... Hála legyen mindezekért így együtt 

Istenünknek! Ezzel és írásával köszöntjük Őt mint Egyházközségünk új 

lelkipásztorát!  

 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 

Egy palást története 
 

Egyszer volt, hol nem volt. 

Nem, így csak a mesék 

kezdődnek, ez pedig nem 

mese. Akkor hol 

kezdődött? Mikor a 

bársonyt megalkották, vagy 

a kéznél, mely formálta? 

Az elhatározásnál – legyen, 

vagy a gondolatnál, 

melyben először vetődött 

fel, mi lenne ha? Nem lehet 

megmondani, mégis, 

visszanézve, minden pont 

akkor, pont úgy… mintha minden ezért, mintha minden érte játszott volna 
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össze. Hogy egy nap az alkotó műhelyében ott sorakozhasson a többiekkel, 

várva A találkozást. Ezért született, hogy védve és eltakarva jellé válhasson, 

túlmutatva önmagán, valami többre, valaki többre.  
Reggel volt még, mikor 

találkoztak. A gazdáját, mintha 

csak hozzá találták volna ki, 

kényelmesen illett bele. Derűre 

jött a ború, még meg se 

nézhette jóformán a tulaját, már 

zsákba rejtették. Percek, órák, 

napok teltek, míg újra fényt 

láthatott. Mennyi palást! 

Ismerősök vették körbe. 

Öröm és szomorúság, a 

találkozásé és a borítékolt 

elválásé. Talán utoljára 

vannak együtt. Talán többé 

nem találkoznak.  

Énekszó hangzik, beszédek, 

még a csend is ünnepélyes. 

Sokat tapasztalt kéz emeli a 

helyére. Ezer váll közül is 

felismerné.  

Végre! Hivatalosan is 

összetartoznak. Nincs több 

kérdés, nincs több kétely, 

mindenki számára nyilvánvaló: 

palást az emberre, ember a palástba való. De nem akármilyen az a palást és 

ember, hanem ők ketten! Lelkipásztorrá lettek. 

 

Mi lesz ezután? Hogyan tovább? Várja őket egy gyülekezet és ketten együtt a 

gyülekezetet. Hazajöttek. Eddig is, eztán is Isten kegyelméből élnek. 

 

Jani Lívia 

lelkipásztor 
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Hová tűnt az örömhír?  
„Hirdetek néktek nagy örömöt, 

mely az egész népnek öröme lészen...”  

(Luk. 2:10) 

 

Philip Yancey: Hová tűnt az örömhír? című könyve elgondolkoztatott: mit 

hirdetünk mi az embereknek, milyen üzenetet továbbítunk? Jézus örömhírt 

hozott ennek a világnak. 

Az utóbbi időben sokat beszélgettem nem keresztényekkel és olyanokkal, akik 

valamikor gyülekezetbe jártak és jelenleg hátat fordítottak annak, amit hittek és 

teli vannak kérdésekkel. A beszélgetésekből sokszor az csengett ki, hogy a 

kereszténységgel kapcsolatban nem az örömhírrel, hanem törvényekkel, 

dogmákkal találkoztak.  

Három fő kérdés fogalmazódott meg bennem: Mit hirdetünk?   Miért? (Mi 

motivál?) És hogyan? (Milyen pozícióból?) 

 

Mit hirdetünk, mi az üzenetünk? Mit közvetítünk a világ felé? 

 

- Ítéletet? Csak azt látjuk, hogy milyen romlott a világ? Még ha ez 

igaz is, Jézus irgalommal fordult a bűnös asszonyhoz, Isten szereti 

ezeket a bűnös, néha nagy mélységben lévő, megvetett embereket, 

ahogy minket is szeret.  

- Elkülönülést? Szavainkkal, életünkkel – a lényeg, hogy mi tiszták 

maradjunk? Jézus együtt evett a bűnösökkel, a samáriai 

asszonytól nem félt vizet kérni. 

- Dogmákhoz ragaszkodást? Jézus átlép a dogmákon, ha a szeretet 

parancsa úgy kívánja: szombatnapon gyógyít. 

Valljuk be, hogy sokszor ezt látják. És miért? Mert talán nekünk magunknak is 

ezt jelenti a kereszténységünk. Nem az örömhírt, hanem dogmákat, kitaposott 

utakat, átvett, végig nem gondolt, élettelen tanokat – és így járjuk fáradtan a 

keskeny utat.  

Ne törődjünk bele! Isten örömteli, teljes életre hívott. Az örömüzenetet csak 

akkor tudjuk örömüzenetként továbbadni, ha számunkra is az. 

„A keresztények talán azzal lehetnének a legnagyobb hatással erre a szkeptikus 

világra, ha kiteljesedett, elégedett életet élnének, s ők lennének a két lábon járó 

bizonyítékai annak, hogy a jézusi úton valóban bőség és megelégedettség vár 

ránk. A Lélek gyümölcse – szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 

hűség, szelídség, mértékletesség – az egészséges lélek talaján képes megteremni 
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s odavonzani azokat, akik mindaddig hiába kergették.”  (Philip Yancey: Hová 

tűnt az örömhír) 

 

Mi motivál az üzenet átadásában? 

 

Jeremiás azt mondja, hogy a szó (érts. Ige) csontjaimba rekesztett tűz (Jer. 20:9). 

De mi ez a tűz? Pál apostolnál ez a féltő szeretet tüze volt. (Róma 9:1-3) 

Sokszor úgy érzem, hogy bennünk, keresztényekben nem ez a szeretet tüze ég, 

hanem inkább az engedelmesség a jézusi parancs iránt, hogy „Tegyetek 

tanítványokká minden népeket”. Én igyekszem, de ha igazából nem érdekel az 

az ember, akinek mondom az igét, csak hogy elmondhassam a mondanivalómat 

és a végén jóleső érzéssel megveregessem a vállam, hogy milyen jó keresztény 

is vagyok én, mi értelme van? Így csak azt a reklám ízt érzik, amitől menekül a 

legtöbb mai ember. Nem azt érzi, hogy ő a fontos, akinek mondom. Ő csak egy 

alanya a mondanivalómnak, ami nem is neki szól, hanem csak úgy, általában, 

bárkinek. 

  

Milyen pozícióból szólok? 

 

Jézus nem föntről beszélt nekünk, hanem emberré lett, közénk jött. Az emberek 

megérzik, ha az üzenetet föntről, kioktató módon közvetítjük. El kell 

döntenünk, érdekel-e, hogy ki az, akinek az üzenetet mondom, milyen 

problémákkal küzd? Hogyan mondjunk hiteles választ, ha a kérdés nem is 

érdekel?  

Megvetéssel, ítélgetéssel, a másik iránti közömbösséggel nem tudjuk az 

örömhírt továbbadni. 

„Eszünkbe ne jusson bárkit is megvetni döntéseiért, hiszen akkor nem tudnánk 

közvetíteni a szeretetet. Inkább hangolódjunk rá arra a szomjúságra, amelyet a 

lelke mélyén érez”. (Philip Yancey: Hová tűnt az örömhír) 

 

Fiam, Szabados Ádám: A misszió, mint megtestesülés c. cikkében így ír: 
 „Valójában minden hiteles misszió inkarnációs misszió. Identitásvesztés 
nélküli azonosulást követel meg. Ez azt jelenti, hogy be kell lépnünk más 
emberek világába, ahogy ő a miénkbe lépett, anélkül azonban, hogy saját 
keresztény meggyőződéseinket, értékeinket vagy mércéinket feladnánk…Ne 
felejtsük el: a keresztények adósok. Rájuk bíztak egy üzenetet, melyet át kell 
adniuk. Az üzenet kézbesítése méltó kell legyen a feladóhoz. Ha az emberek lába 
elé vetjük a levelet, vagy egyszerűen fejükhöz vágjuk, azt hiszik, ez is a feladó 
akarata volt. Természetesen kikérik maguknak... Amíg nem vesszük 
emberszámba felebarátainkat, miért hinnék el, hogy evangéliumunk emberként 
váltja meg őket?... 
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Ha valakit csakugyan sikerrel akarunk elvezetni egy bizonyos pontra, 
elsősorban arra kell ügyelnünk, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol a másik 
van, és onnan induljunk ki. Ez a segítségnyújtás művészetének titka... Az igazi 
segítség viszont mindig alázattal kezdődik; a segítségnyújtónak meg kell 
alázkodnia az előtt, akin segíteni akar, és akkor megérti, hogy a segítség nem 
uralom, hanem szolgálat…” 
 
Kívánom, hogy mindannyian ilyen alázattal tudjuk az örömhírt továbbítani. 
 

Szabadosné Jutka 
 

 
 

Négyszáz 
 
Bánhatja, aki nem volt ott az október első felében tartott egyik bibliaórán 

templomunk gyülekezeti termében: ez volt az az emlékezetes alkalom, amikor 

lelkipásztorunk nagy merészen (már-már vakmerően) igencsak veszedelmes 

vizekre evezett. Elkezdett számolni… 

 

No nem az egyik legszebb gyülekezeti alkalomból még épp hátralévő perceket, 

nem is az átmeneti hatásoktól megtisztított államháztartási egyenleget – és ez, 

mint kiderült, nemzetgazdasági szempontból is nagyon jól van így. Ami a 

számolás tárgyát képezte, az nem más, mint az említett alkalomig megtartott 

gyülekezeti bibliaórák száma. Néhányadik nekifutásra sikerült megállapodni 

abban, hogy most tarthatunk nagyjából a négyszázadik bibliaóra körül. Plusz-

mínusz tíz százalék… Annyi bizonyos: csak igen kivételes esetben fordult elő 

olyan az elmúlt évek során, hogy szerda reggel 9 óra után nem zengett a dicsőítő 

ének a gyülekezeti terem asztalát körülülő testvérek szájából. 

 

Négyszáz… Egy pillanatnyi néma csönd válaszolt erre a számra. Majd a csöndet 

megtörő felsóhajtás részemről: mennyi jóból maradtam én ki! Ami persze, mint 

alig leplezett irigység, nagyon helytelen hozzáállás, ezért utólag, írásban már 

imigyen módosítom: hálás vagyok azért a néhány bibliaóra-alkalomért, 

amelyen e templomba való első betérésem óta részt vehettem. Bevallom, midőn 

a legelső liturgiás lapon megláttam a heti gyülekezeti alkalmak felsorolását, 

rajta a bibliaóra szerda reggel 9 órás időpontjával, rögtön azt jutott eszembe: 

milyen kár, hogy ilyen “embertelen” időpontban tartják, ebből így nem eszek 

sajnos… Fel is írtam az ajtóban kezembe nyomott kérdőív mószerolós rovatába 
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(mi az, ami szerintem negatív a gyülekezetet illetően), hogy ej, a szerdai 

bibliaóra időpontja nem túl munkásbarát… 

 

De nagyon hamar, mindjárt az első alkalmon rádöbbentem, hogy én itt egyet 

tehetek csak: képletesen szólva le a sarukkal, szent hely ez, s csak hálát adhatok 

az Úrnak, hogy ebben az ész nélküli taposómalomban, amit munkahétnek 

nevezünk, annak kellős közepén nekünk ajándékoz 90 csodálatos percet a 

megnyugvásra, feltöltődésre, lelki épülésre – és egyáltalán nem utolsó sorban: 

a személyes találkozásra.  

 

Ebben az elmagányosodó, az emberi kapcsolatokat virtualizáló (azaz: 

felszínessé tevő) korban most a mellettem ülő testvérem szájából elhangzó, 

általa gondosan kiválasztott és nagy szeretettel elhozott Ige legalább olyan 

csoda, mint Heltai korában az illatos papírra nyomott… 

 

Mi is a bibliaóra? Nem tudom jól megfogalmazni. Azt tudom, mi nem.  

 

A szerdai bibliaóra nem pót-istentisztelet. Bár énekeskönyvünk zsoltáraival és 

dícséreteivel, a felolvasott igékkel, hozzászólásokkal szüntelenül dicsőítjük 

Urunkat, s gyakran kerülnek szóba a vasárnap hallottak (mint ahogy, és ez is 

igen fontos, nem ritkán az itt elhangzottak köszönnek vissza a következő 

vasárnapi igehirdetésben egy-egy gondolat erejéig), a bibliaóra nem pótolja, 

nem is akarja pótolni a vasárnapi istentiszteletet. 

 

A bibliaóra nem hittanóra. Már a „felállás” sem olyan. Nincs a tábla előtt 

hadonászó tanító bácsi, és a pad alatt okostelefonját simogató hallgatóság. A 

nagy, közös asztalt – létszámtól függően olykor szorosan – körülülő testvéri 

közösség van. Ahol nem hátrány – épp ellenkezőleg -, ha belelesünk a 

szomszédunk jegyzeteibe…  

 

A bibliaóra nem lelki önsegélyező egylet. Noha olykor a legmélyebb, 

legbensőbb lelki élmények, tapasztalatok és tapasztalaton túli érzések, 

benyomások törnek elő, csalódna az, aki a „meg tudod tenni, képes vagy rá, 

vedd el, a tiéd” és más hasonló, olcsó mázzal leöntött vásári bölcsességekre 

vágyik, ettől remélve lelki sebeire a gyógytapaszt.  

 

A bibliaóra nem a református egyetem teológiai fakultása s nem is az egyház 

alkotmányozó zsinata. Nem itt fognak eldőlni (vagy újra megnyílni) 

évszázados, avagy épp ellenkezőleg: nagyon is új keletű teológiai viták, 

ugyanakkor az is bizonyos: nincs az a „nem szeretett” ószövetségi bonyodalom, 



 

7 

s nincs az a Jelenések könyve béli értelmezhetetlen szakasz, amire itt ne 

születne valamilyen válasz. Még ha e válasz nem más, mint az Isten Szent Lelke 

után kiáltó csönd is... 

 

És végül, de nem utolsó sorban: a szerdai bibliaóra nem a keresztúri református 

gyülekezet nyugdíjas klubja. A magam mind a 35 teljes évével, 

felelősségteljesen állíthatom: aligha van kis hazánknak még egy ilyen, 

szellemében ennyire friss, energikus, lüktető (magyarán: fiatal) közössége, mint 

a szerdai bibliaórák mindenkori „legénysége”...  

 

 

Mennyei Atyánk, hálával telt szívvel mondunk köszönetet Neked azért, hogy 

dühös áradattá gyorsult lét-folyamunkban szüntelenül kapaszkodó ágakat 

nyújtasz felénk, s nem hagyod, hogy magával sodorjon a magunk gerjesztette 

ár. Köszönjük neked a szerdai bibliaórákat, mint e kapaszkodóink egyikét, 

kísérje áldásod továbbra is ezeket a találkozásainkat, a te nagyobb 

dicsőségedre. Ámen. 

 

Szűcs Dániel 

 

 

Négyszázegy 

 
És megint egy bibliaóra, tán a négyszázegyedik, de most nem a kedvenc 

igéinket soroljuk és vitatjuk meg, nem is választunk vidám éneket, amit Gabika 

hangütésével jól-rosszul, de kétségtelen lelkesedéssel zengünk el az Úr 

dicséretére, mert elhangzik egy szó, egy név, amit napok óta a szívünkön 

hordozunk. 

 

Gitta 

 

Ma ez a név hangzik el ezerszer, mintha máris szavakkal tömnénk be az űrt, 

amit szeretett testvérünk, presbiterünk, barátunk, Babosné László Margit, 

Gitta halála okozott.  

 

Zoller Gabi már le is írta, amit mindenképp el akart mondani róla, nehogy 

elvesszen egy szó, egy jelző abból, amit velünk akart megbeszélni: 
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„Gitta Testvérünk hűséges Isten-tisztelete és szolgálata  szinte utolsó napjáig 

tartott  (még most, az utolsó gyülekezeti újságunk szerkesztését is vállalta ereje 

végéig). 

Őszintén megtért élete, erről való hitvallása, évtizednél több 

presbiteri  szolgálata, a Házi Biblia Körök kitartó szervezése, jelenléte, nem 

utolsó sorban családjában való segítő helytállása, és közel félévszázados 

pedagógiai munkássága mind, mind példaértékű  lehet számunkra.  

 

Emlékszem rá egy énekkel. Ez a passiói Korál ének a mi Énekeskönyvünk 

341.énekének dallama: „Ó, Krisztus Fő, te zúzott...”  mind a három  Bach 

Passióban szerepel.  Ezért gondolom, hogy ez igen fontos ének. Temetésre szánt 

szöveggel is szerepel az „Adventtől-Adventig” című korál-gyűjteményben. 

Ennek a szövege  Kerényi György verse: 

 

Ő  nem halt meg, csak alszik, alszik, Föld-anyja hű ölén, 

De Jézus szava hallszik, Új élet, új remény: 

„Jer szolgám, híven tűrtél, a földi élten át, 

Most  égi fényből fűzzél, mint győztes, koronát !” 

„Ó, jöjj , ím hazavárlak, Már vígadj  Idefönn  

Az angyalok honában, Vár boldog örököm” 

 

- Amikor a korábbi betegségből kijött a kórházból, azt mondta, Istennek 

biztos van még valami szándéka velem – veszi át a szót Kornélia – és nekem 

nagyon emlékezetes az ő bizonyság tétele is. Van egy olyan énekünk, hogy 

„Ha a világ megtudná számos bűnömet, előled, Uram, elrejteni nem lehet”, 

de Gitta a bizonyság tételében mindenki előtt felvállalta, honnan hová 

jutott. 

 

- Mi nagyon régen ismertük egymást, még az Evangélikusokhoz jártunk 

Istentiszteletre, s én úgy éreztem, ez egy zárkózott család – folytatja Kálmán 

az emlékezést – és én évtizedig voltam vele együtt presbiter és nem nagyon 

éreztem, hogy feloldódott volna. De hallva a lányának, Boginak az 

istentiszteletét, azt éreztem, hogy ugyanaz, ami Boginál elvégeztetett az Úr 

által, az Gittában is el volt végezve, csak ő nem volt olyan kitárulkozó.  
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Peregnek, peregnek a szavak, volt, aki Gittáéval szomszéd faluban született, 

hasonló gyerekkorukat idézte, volt, aki arra emlékezett, hogy Gitta minden 

nehézséggel szembenézett és sohasem adta 

fel, megint más még kisgyerekként ismerte 

meg és máig példa értékűnek gondolja, 

hogy mindig hajlandó volt új dolgokat 

kipróbálni a gyerekek kedvéért.  

 

Jómagam, mint e lap szerkesztője, 

elárvultan töprengek, kinek is mutassam 

meg e sorokat ellenőrzésül, ha már Ő nem 

segít az újság összeállításában.  

De boldogan dobnám is ki e cikket a 

Kettőspontból, ha Gittának megmu-

tathatnám. De már nem tehetem.  

 

Hazament. 

 

– dm –  

 

 

 

 

 

A Jó és a Gonosz 
 

E két fogalom mindennapi életünk velejárója, az emberi szabadság alaptétele, a 

szabad választáshoz való jogunk kifejezése. De továbbgondolva, ezen az alapon 

működik környező világunk, pozitív és negatív pólus nélkül, a vonzás és taszítás 

hiányában, a szeretet és gyűlölet létezése nélkül el sem tudjuk képzelni az életet. 

Vallástörténészek egy része szerint a kereszténység monoteista (egy Isten-

hívő), de dualista vallás. Azaz, Jó Istenünk mellett működik egy másik, hívő 

emberek számára gyengébb hatalom, a kísértő Gonosz. Az Úri Ima utolsó 

szavai is ezek …” és szabadíts meg bennünket a gonosztól…” . 

A Biblia számos helyen említi a gonoszt, mint bukott angyalt a héber sátán 

néven „Láttam a sátánt: mint villám bukott le az égből (Luk. 10: 16.; és másutt, 

Jelenések könyve 12:9). Az irodalomban, művészetekben gyakran találkozunk 

a Lucifer névvel. Mégis nehéz elképzelnünk mindenható Istenünk mellett egy 

másik erőt, amelyet Ő maga enged működni. 
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Nemrég akadtam rá a neten Gyökössy Endre „Igaz mese Luciferről” c. rövid 

elbeszélésére (mindenki számára javaslom, hogy keresse meg), amelyben 

egyszerű, egyben elgondolkodtató választ kaphatunk erre a kérdésre. Lucifer 

tulajdonképpen a Mindenható akaratát teljesíti a Földön, az a küldetése, hogy 

ráébressze az embereket a jó és a gonosz közötti választás lehetőségére. A tudós 

teológus, lélekbúvár lelkész szavaival idézve az Urat: 

„Elnéztem az embert, és láttam az irántam való szeretetét, de ez a szeretet csak 

azért van, mert én vagyok az 

egyedüli, akiről tudomása van. 

Azért szeret, mert nincsen más, 

akit szerethessen. Szabad 

akaratot szándékozok adni neki, 

hogy szerethessen, amikor 

akarja, és így tudjam, hogyha 

egy ember azt mondja: 

„Szeretem az Urat!” ez azért 

van, mert úgy döntött, engem 

szeret. Ahhoz pedig, hogy ez így 

legyen, kell lennie valakinek, 

aki ellenkezni fog Velem, és 

arra kísérti az embert, hogy 

megtagadjon Engem, azért, hogy mindenki a saját szabad akaratából dönthesse 

el, Hozzám fordul-e. ..” 

Hasonlót látunk Madách „Az ember tragédiája” Luciferjében, aki mindig új 

utakra csábítja az embert, mígnem döntés elé állítja az örök Ádámot.  

A református, hívő ember számára nyilvánvaló, hogy mindnyájan esendő, 

bűnös emberek vagyunk, akiknek nap, mint nap meg kell vívni harcunkat a 

másik erővel. De tudjuk azt is, hogyha bűnbánó szívvel odajárulunk az Úr 

asztalához, bűneinkért, bukásainkért megbocsátásra találunk nála. 

Adjon az Isten hozzá hitet és erőt, hogy a gonosz kísértései ellenére is a helyes 

utat tudjuk választani. 

 

Dr. Békési László 

 

  

A sátán hatalmas gonosz erő, lázadás az 

Isten ellen. Az előzményeket nem köti a 

Szentírás az orrunkra, de az biztos, Isten 

hatalmasabb, nem két egyformán erős 

lényről van szó, Isten hatalma alatt van. 

Csak addig mehet, amíg Isten "hagyja", 

engedi, ameddig "a lánca elér". Azt 

tudjuk, Isten győz, sőt már győzött felette! 

(a szerk) 
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Életút-beszélgetés 

Alázat. Tisztaság. Mosoly. Küzdelem. Kitartás. 

Bölcsesség. Szeretet.  

Hajdú Kati nénivel beszélgettem. 

 

– Mi az az öt szó, ami eszedbe jut, ha ezt a szót 

hallod: hittanóra?    

– Alkalmatlanság, hála, öröm, csillogó szemek, 

készülések. 

– Hogyan, mikor és miért döntöttél emellett a 

hivatás mellett? 

Megtérésem után (17 évesen) megváltozott a 

pályaválasztási elképzelésem. Orvosi egyetemre 

készültem: „elmegyek vidékre, testet-lelket gyógyítok”. Abba talán nem szól 

bele az akkori hatalom – gondoltam. Igen ám, de a megtérésem után kiléptem a 

KISZ-hez tartozó Ifjú gárdista mozgalomból, ami kivágta a biztosítékot az 

iskolában, és a fizika tanárom, aki az iskola párttitkára volt, ki akart rúgatni. 

Zsaroltak, hogy rákerül a továbbtanulási lapomra, hogy klerikális vagyok, és 

nem vesznek fel az egyetemre. Ezt meg is tették. A magyar-latin és a történelem 

tanáromnak köszönhetem emberileg, hogy nem távolítottak el az iskolából. A 

második sikertelen felvételi után, mivel leendő férjem végzett a fogorvosin, és 

vidékre készült, elvégeztem a fogászati asszisztensképzőt. Magyar tanárom, aki 

az ELTE-n magyar szakra és jogra előkészítőt tartott, nagyon kért, hogy 

valamelyikre jelentkezzem, de én, a hitemre hivatkozva, nemet mondtam.  

Megtérésem után a Salétrom utcai gyülekezetemben felkértek, hogy szolgálnék-

e a gyerekek között, amire igent mondtam. Egy éven keresztül tanulgattam, a 

beosztott lelkész készített fel bennünket. Azután később Budapestre 

visszakerülve a rákosligeti  gyülekezet lelkésze, Szombathy Gyula kért meg 

bennünket a gyermek Istentiszteletek tartására. 

Istennek volt ígérete, hogy terve van velem, csak azt nem tudtam, mi.  

Majd jött a rendszerváltozás, lehetőség nyílt az iskolai hittanoktatásra. 1990. 

szeptemberében a Teológián beindult a hittanoktatói szak, felvételt nyertem. 

Nem volt könnyű 5 gyermek mellett tanulni, vizsgázni, tanítani és a családra 

figyelni. 

Isten bátorított, ígérete előttem volt, csakis így mertem elkezdeni, Vele és a 

családom támogatásával tudtam befejezni. 
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Ezért a hivatásért nagyon hálás vagyok Istennek, és nagyon nagy örömmel 

csináltam. 

– Volt, hogy fel akartad adni? 

Azt soha, de szomorúságom, hiábavalóság érzetem, az volt. Egy ilyen 

elkeseredésemben vigasztalt néhai Pap László lelkész:  Az evangélium 

hangzott, van mire visszaemlékezni, és Isten tudja, mikor, milyen helyzetben 

hozza elő. 

Majd egy Ige: „Mert a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban!” (1Kor.15:6) 

– Mesélj nekem olyan pillanatokat, történeteket, amik különösen kedvesek a 

szívednek. 

Amikor egy-egy kisgyerekben megszületett a bizalom Isten felé, amikor állt a 

levegő,  érezni lehetett a Szentlélek jelenlétét, amikor a  volt csoportom (már 

nem tanítottam őket, 10.oszt.) meg tudta, milyen nehéz helyzetbe kerültünk, 

(Csabi a Pszichiátriai Klinikára  került), jöttek, egyesével átöleltek, együtt 

sírtunk. Vagy amikor kicsöngetés után ott maradt, szeretne elmondani valamit, 

kéri, hogy imádkozzam érte. Vagy egy kislány félt hazamenni, mert édesanyja 

üvölteni fog vele, mert egy négyesért is üvölt, megígértem neki, imádkozom 

érte, illetve, mondtam, lehet ezt is az Úrra bízni, kérni, hogy Jézus lépjen be 

előtte az ajtón, Ő munkálkodjon az édesanyjában, hogy elfogadja a jegyét (talán 

3-as volt). Másnap jött, mesélte, képzeljem el, nem volt üvöltés, nagyon kérte 

Jézust, hogy ő lépjen be előtte az ajtón és csoda történt! 

– Ha van rossz élményed, abból is ossz meg velem kérlek egyet, ha lehet. 

– Egy kisfiúnak a könnyes szemét nem tudom elfelejteni. Évközben jött 

hozzánk, mert csak ez az iskola vette fel. Nyitott szívű, érdeklődő kisfiú volt. 

Egyszer megszólalt órán: „de Kati néni, én ezeket hiába mondom otthon, 

kigúnyolnak, kicsúfolnak a szüleim”. El is mentek, Afrikába költöztek, mert 

csak ott lehet megélni. 

Vagy egy másik, nagyobb fiú, akivel rengeteg probléma volt, sajnos szülői 

hibából, ahogy én láttam. A gyerek mesélt az apjáról, aki például ezt mondta 

neki: „te úgy is egy gengszter leszel, semmire nem vagy jó”. Anya is csak 

képmutatásból hozta a gyermekét templomba, mikor már nagyobb lett, beadta, 

elment más szülővel kávézni, teázni Istentisztelet alatt, a végére jött a gyerekért. 

Beszélgettem többször is az anyukával, mi lenne a jó megoldás, sírt, kiborult, 

persze nem fogadta meg, amit tanácsoltam. A fiúval, különösen 8.-ban nagyon 

sokat beszélgettem négy szem közt is, Isten elfogadó, megváltó szeretetéről. 

Később hallottam, kirúgták a középiskolából (ahová tőlünk jelentkezett), 

börtönben is ült. 

– Mik azok a vonásai, sajátságai a hittanórának, ami megkülönbözteti 

Istentisztelettől, áhítattól, és a többi lelki alkalomtól? 



 

13 

– Eleve a környezet, hogy iskolában vagyunk. Tanóra, ezért itt hangsúlyosabb 

maga a bibliaismeret,  amit pedagógiai módszerekkel próbálunk átadni, 

megtartani az emlékezetben. Ugyanakkor az alkalmazással, mélyítéssel a 

lelkükhöz visszük közelebb, lehetőséget adva, hogy Isten szeretete megérintse 

őket. Két fronton történik a gyermekek lelkének elérése. 

– Hogyan tudtad áthidalni, hogy az esetleges hitbeli elfáradásaid, mélységeid 

ne legyenek hatással a hittanórára. Persze csak, ha volt ilyen. 

– Imádsággal, akár együtt a férjemmel, Isten Igéjével, továbbképzésekkel, és 

azzal mély meggyőződéssel, hogy Isten küld, s ha én mélyen is vagyok (Pl. 

Csabi állapota miatt), Isten akkor is az, Akinek kijelentette magát, Őt kell 

megismertetnem, hiszen Ő azt akarja, hogy egy se vesszen el a kicsinyek közül.  

– Hol a határ a hittanóra és a lelkigondozás között? Okozott ez valaha 

nehézséget? 

– Órán lelkigondozás – persze ez nem személyes – általánosan lehetett, néha 

azért célzottan, aktuálisan megfogalmazva Jézus lelkigondozói történetei 

alapján. Órán kívül, némelykor tanítás után történtek ilyen beszélgetések. 

– Hogyan tudtál mindig megújulni, „haladni a korral”? Mennyire fontos ez? 

– Nagyon fontos, ezt vallom, de döcögősen ment. A továbbképzések mindig 

adtak egy löketet, a szakirodalom és mások kincseivel való megismerkedés 

segített a megújulásban. 

 

– R.K. –  

 

Megmentem őt és oltalmazom 
  

„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri 

nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, 

kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, 

gyönyörködhet szabadításomban.”  

(Zsolt 91,14-16) 

 

Magától értetődő, hogy saját életünket, és benne az Istennel való kapcsolatunkat 

emberi szemszögből nézzük és értékeljük, hiszen emberek vagyunk. Ám Istent 

hiába vizsgáljuk emberi módon, Ő annyival több az embernél, hogy megérteni 

sosem fogjuk Őt ebből a nézőpontból. Persze nincs is esélyünk Urunk teljes 

megértésére, hiszen a véges sosem fogadhatja magába a végtelent, de ennek 
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ellenére feladatunk Isten nekünk szóló üzeneteinek, szándékának a megértése. 

Nem Isten megértése, hanem annak a megértése, amit velünk közölni akar. 

Ebben pedig nagy segítségünkre van, ha kísérletet teszünk a dolgok Isten felöli 

szemlélésére. Itt nem a lehetetlen eléréséről van szó, nem kell Isten „bőrébe” 

bújnunk, mindössze arról, hogy az eseményeket, a mondatokat azon a módon 

próbáljuk értelmezni, hogy Isten miként gondolhat rájuk, mi lehet neki a fontos. 

Amikor a zsoltárban azt olvassuk, hogy „megmentem őt, oltalmazom” 

miközben gyakran rossz dolog történik velünk, nem értjük Istent. Mitől ment 

meg, mitől oltalmaz, amikor beteg vagyok, amikor kirúgtak, amikor 

elveszítettem valamit vagy valakit, ami, vagy aki fontos nekem? 

Amikor azt olvasom, hogy ha kiáltok hozzá, meghallgat, és a századik 

imádságomra sem történik az, amit szerettem volna, akkor miről beszél az Ige? 

Amikor azt ígéri, hogy a nevét ismerőket megelégíti hosszú élettel, és látom a 

hívő asszonyt 30-as évei elején meghalni szörnyű szenvedések között, akkor hol 

vannak Isten ígéretei? 

Vajon átverne minket Isten? Hazudik nekünk? Vagy nem értjük, amit mond, 

mert rossz szemszögből, magunkat, a mi vágyainkat, szándékainkat előtérbe, 

sőt középpontba helyezve szemléljük mind az eseményeket, mind Isten Igéjét 

és cselekedeteit vagy azok hiányát. 

A válaszadáshoz rögzítsük le gondolataink fonalát néhány, az alapokig levert 

karóhoz! 

Az Istenhez tartozásunk melletti döntéssel elfogadtuk Isten fennhatóságát 

életünk és annak minden eseménye fölött. 

Tudjuk, hogy Isten tökéletessége folytán nem hibázik sem gondolataiban, sem 

Igéjében, sem cselekedeteiben. 

Tudjuk azt is, hogy Isten a lehető legjobban szeret minket, hiszen egyszülött fiát 

adta értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, tehát biztosan a 

legjobbat akarja nekünk. 

Ha ezt a néhány alapvetést szembeállítjuk az életünkkel, akkor ellentmondást 

találunk – az életünk, a földi életünk felől nézve. Ez az ellentmondás nem Isten 

hazugságára bizonyíték, hanem arra, hogy hibás a szemléletünk. Ha bármikor 

is valamilyen hibát találunk Istenben, teljes bizonyossággal tudnunk kell, hogy 

nem Istenben van a hiba, hanem mi látjuk rosszul a dolgot. Ezt nagyon fontos 

megértenünk, hogy békességünk legyen Istennel, bármi is történik velünk! 

Ha tehát hibás a szemléletünk, akkor máshonnan – Isten felől – nézve kell újra 

nekifutnunk a történtek megítélésének. Ehhez tudnunk kell, hogy Istennek mi a 

fontos, és az Isten számára fontos dolgok felől kell közelítenünk az 

eseményekhez teljesen elhanyagolva és mind egy szálig elvetve a saját magunk 

számára fontos dolgokat, mert, ha ezt nem tesszük meg, ismét hamis 

eredményre jutunk. 
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Isten szemszögéből nézve az ember lelke, lelki élete a legfontosabb, hiszen testi 

halálunk után lelkünk kerül Isten elé ítéletre. 

Az ember teste és a fizikai világ messze ez alatt van fontosságban, hiszen 

testünket elveszítjük, az gyakorlatilag meg is semmisül, így Isten számára nincs 

különösebb értéke. A fizikailag megfogható világ Isten Igéje szerint teljesen 

megsemmisül, hogy új teremtésnek adjon helyet, tehát nyilvánvalóan ennek 

fontossága sem lehet nagy Isten számára, legalábbis vélhetően nem ez van Isten 

gondolatainak középpontjában, nem erre nézve cselekszik. 

Amikor tehát Isten megmentésről és oltalmazásról beszél, akkor arról van szó, 

hogy az Őhozzá visszatérni vágyó lelket – aki Őt urának és istenének fogadta el 

– menti meg az örök gyötrelemtől és oltalmazza meg attól, hogy újra el ne 

szakadjon tőle. Ez nem jelenti azt, hogy testi szenvedéseinktől nem menthet 

meg, hiszen számtalan példa van csodálatos gyógyulásokra, de az ígéret nem a 

testünkről szól, így a testi gyötrelmeinket nincs miért számon kérni rajta! Ezt 

igazolja Jézus szava, amikor arról beszél, hogy „ne féljetek azoktól, akik a testet 

megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, 

mind a testet elpusztíthatja a gyehennában”. Ha tehát a testet megölőktől nem 

kell félnünk, akkor a testünk halálától sem, hiszen ez Istennek nem fontos, mivel 

az új teremtésben új, romolhatatlan testet fogunk kapni. 

Amikor Isten a hozzá kiáltók meghallgatását ígéri, akkor nem azt ígéri, hogy 

teljesíti is a kérésünket, csak annyit ígér, hogy figyelembe veszi döntései 

meghozatalánál, de a világ uraként saját jogán hoz döntést, méghozzá a lehető 

legjobbat olyan gondolatmenettel, amit teremtett lényként esélytelenek 

vagyunk megérteni, hacsak Ő ki nem jelenti nekünk az egyes dolgok értelmének 

számunkra befogadható részét. Sokan csalódtak már Istenben az imádságaikon 

keresztül, mert „nem került meghallgatásra”, azaz nem az történt, amit 

szerettünk volna. Meg kell értenünk, hogy ez így van jól. Nem az ember 

irányítja a Mindenséget, hanem Isten, ezért nem az ember dönt, hanem Isten. 

Nem az ember érti a világ mozgatórugóinak működését, hanem Isten, ezért az 

ember képtelen megfelelő minőségű javaslatot, kérést tenni Isten felé, így Isten 

– meghallgatva az imádságot – az Ő tudásával és bölcsességével a legjobb 

döntést hozza meg. Ezen döntés következménye vagy egybevág az emberi 

szándékkal – olyankor történik az, amit szerettünk volna –, vagy nem 

(egyértelműen ez a többség), és akkor nem az történik, amire vágytunk, de egy 

biztos: minden esetben a lehető legjobb történt, csak nem látjuk sem Isten 

szempontjait, sem a célt, ami felé az események haladnak. Éppen ezért a „lehető 

legjobb” nem a mi ítéletünk az adott eseményről, hanem Istené, az Isten 

tökéletességéből fakadó alapvetés! Nekünk csak el kell fogadnunk a döntést. Ha 

ezt, a számunkra kiismerhetetlen következményt Isten önkényének tekintjük, 

akkor jó adag alázat hiányzik még belőlünk, és továbbra sem értjük Istent és a 
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világot, hiszen mi akarjuk Istent a történtek alapján megítélni, ami elképesztő 

ostobaság és gőg, mivel fogalmunk sincs a történések okáról és körülményeiről, 

az okok közötti összefüggésekről, ami lehetetlenné teszi a megfelelő 

ítéletalkotást. 

Amikor Isten azt ígéri, hogy velünk lesz a nyomorúságban, onnan kiragad és 

megdicsőít minket, akkor tesz igazán tanúbizonyságot elképzelhetetlen 

szeretetéről! Egyrészt azt ígéri, hogy bármilyen csapás is ér bennünket akár 

testileg, akár lelkileg, ő mindig mellettünk van, segít elhordozni 

nyomorúságunk terhét, vigasztal minket. Jézus is arra kér, hogy menjünk hozzá 

mindnyájan, akik megfáradtunk és meg vagyunk terhelve és Ő megnyugvást ad 

nekünk. Másrészt, Isten azt ígéri – minden bűnösségünk és ebből fakadó 

érdemtelenségünk ellenére –, hogy amikor földi életünk véget ér, az Őt 

szeretőket kiemeli ebből a szenvedéssel teli világból és lelkünket megtisztítva – 

tökéletessé téve – magához vesz minket az Ő dicsőségébe, azaz oda, ahol Ő van. 

Az új teremtésben Isten velünk fog lakni, maga Isten lesz velünk, ahogyan azt 

a Jelenések könyve végén elmondja nekünk. Ez a második ígéret talán a 

legfontosabb, mert ez mutatja meg csodálatos jövőnket, ami Isten mellett vár 

ránk. 

Amikor Isten azt mondja, megelégít minket hosszú élettel és gyönyörködhetünk 

szabadításában, akkor – ismét Isten felől nézve – nem a földi élet hosszúságáról 

beszél, hanem arról, hogy a vele élők lelke az öröklétbe jut. Ahogyan Jézus is 

mondta: „aki hisz énbennem, ha meghal is, él”. Jézus is a lelkünkről beszél – 

hiszen a test felől nézve értelmetlen a mondat –, arról, hogy akinek a lelke 

Istenéhez csatlakozik, annak nem számít már a test halála, a lelke Istennel él 

együtt. Isten szemszögéből a halál és az élet mást jelent, mint ezeknek a 

szavaknak a hétköznapi, emberi értelme. Nehéz helyzetben van az, aki emberi 

szavakkal próbálja meg elmondani azt, ami Istentől való. Istennél a halál az az 

állapot, amikor az ember lelke eltávolodva él Isten lelkétől. Ebbe az állapotba 

születünk bele. Istennél az él, akinek a lelke Isten lelkével összekapcsolódott, 

aki magához engedte a Szentlelket. Ezen jelentés-módosulás tudatosítása 

segíthet minket néhány bibliai mondat megértésében, pl. amikor Jézus azt 

mondja: „aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök 

élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe”, vagy 

amikor János arról beszél, hogy „aki nem szereti a testvérét, az a halálban 

marad”. Amikor elfogadjuk Jézus Krisztus megváltását és Istent az életünk 

urának, akkor válunk újra élővé Isten számára, akkor élhetjük majd meg Isten 

szabadítását (a halálból), amiben gyönyörködhetünk egész életünkben. Ez az 

élet kezdődik el a megtérés, a lelki újjászületés csodájával. 

Ha megtanuljuk a világot, annak eseményeit, benne másokat és magunkat is 

Isten felől nézni, sok mindent megérthetünk abból, amit Isten elénk adott. Ekkor 
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megváltozik a világról alkotott képünk is, megváltozik a dolgok fontossága, 

hiszen Isten akarata lesz a legfontosabb, ez kerül legfelülre és mindent lejjebb 

nyom, amitől a világon minden jókorát veszít az értékéből, a fontosságából. Ez 

nem érdektelenséget vagy fásultságot jelent a földi dolgokkal kapcsolatban, 

hanem helyes értékítéletet, éppen, hogy ekkor kerülnek megfelelő helyükre a 

dolgok bennünk. Azt is be kell látnunk, hogy csak ekképpen tudunk 

békességben élni magunkkal, Istennel és a minket körülvevő világgal. Álljunk 

hát Isten mellé, onnan próbáljunk nézni mindent és gyönyörködjünk Istenben 

és a vele közös életünkben! 

 

Soltész Sándor 

 

 

Keret-konfi  

Miért jó templomba járni? Miért 

jó Istennel járni? Miért jók ezek 

az alkalmak? Az októberi keret-

konfi ifjú résztvevői válaszaiból 

idézünk:  

„Azért jó, mert a barátaimmal 

lehetek. Kedvesek az emberek 

itt. Jó érzéssel tölt el.” N.M 

„Mert, ha kell akkor Ő segít. 

Isten közelében vagyunk. Itt fel 

lehet oldódni.” Cs.H. 

„Mert valamiféle 

biztonságérzetet ad. Ezek az 

alkalmak viccesek. Boldog leszek tőlük.”Cs.R. 

„Mert a hitet, Istennel való kapcsolatomat erősíti bennem. Ezek az alkalmak 

összehozzák a környéken lakó gyermekeket.” P.B. 

 „Mert Ő türelemmel fordul hozzám. Szeret, megért, örök életet ad.” P.P. 

„Mert megnyugtat, hogy van Valaki, Akiben hihetek.” G.L. 

„Ő mindig megnyugtat és segít, hogyha kell. Nem érzem magam egyedül, 

szeretek gyülekezetbe járni.” P.SZ. 

„Mert, ha senki sincs mellettünk, Ő akkor is fogja a kezünk. Mert a gyülekezet 

az a hely, ahol úgy elfogadnak, ahogy vagyok.” K.K. 

„Mert Ő ad erőt, mindig velem van és szeret. Együtt könnyebb megélni a 

hitünket. Jó itt, mert erősebb lesz a csapatunk.” F.Cs. 

Októberi találkozás 
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„Mert tudom, hogy mindig van velem Valaki, aki vigyáz rám, akire 

számíthatok. Itt olyan emberekkel lehetek, akik tudnak Róla.” K.Á. 

„Ő erőt, békességet, reményt ad. Itt közösségben lehetek olyanokkal, akik 

hasonló úton járnak, egymást erősíthetjük a hit által.” Sz.J. 

„Mindig lehet Istenben bízni. Nélküle nincs életem.” Sz.A. 

„Mert bármikor támaszt nyújt. Számíthatok Rá. Egy fantasztikus közösség tagja 

lehetek. Gátlások és megjátszások nélkül. Itt nem kell álarcot viselni, önmagam 

lehetek.” Á.F. 

„Azért, mert Isten gyermeke vagyok. Ő vigyázni fog rám mindig. Nagyon 

szeretem ezt a gyülekezetet. Jó, hogy ilyen sokan szeretnek, elfogadnak.” Sz.R. 

„Mert Vele bármit megbeszélhetek és tudom, hogy Ő mindig mellettem van és 

segít nekem. 

Mindent tud 

rólam és így 

őszinte tudok 

lenni Vele.  

A gyülekezet, az 

egy olyan 

közösség, aki 

elfogad. Van egy 

hely, ahol igazán 

és erősen 

kapcsolatban le-

hetek Istennel.” 

K.T. 

 

„Mert Ő igazságos és adott nekünk életet. Itt jól érezzük magunkat és közben 

tanulunk Istenről.” L.M. 

„Mert oda vezet, ahová kell mennem. Itt nem vagyok egyedül.” K.Zs. 

„Mert Vele erősnek érzem magam. Jól érzem magam. Közelebb kerülök 

Istenhez.” N.J. 

„Mert mindig vigyáz ránk. Erőt ad. Biztos pont. A legjobb dolog Istennel járni, 

az Ő gyermekének lenni. Nincs még egy olyan közösség, mint a gyülekezet. Itt 

érezhetem a szeretetet, elfogadást, a közösség erejét és Istenről hallhatok. Jó 

érzés együtt lenni a lelki testvéreimmel.” E.H. 

„Istennel mindig biztosan az igaz úton járhatok. És kapok halál utáni örök életet. 

Itt közösen megérthetjük Isten Igéjét és üzenetét.” H.A. 

„Mert Ő hűséges és akkor is velünk marad, ha mi elfordulunk Tőle. 

Közösségben lehetünk Istennel és más hívő testvérekkel.” Ö.D. 

Gárdonyi kirándulás 
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„Mert segít a döntéseinkben. Megért minket és megbocsájtja a bűneinket. 

Amikor itt vagyunk, akkor nem figyelünk másra csak Istenre. Szerintem ez egy 

nagyon jó közösség.” F.Á. 

„Mert Istennel sokkal 

kiegyensúlyozottabb 

vagyok. Ő sok terhet 

levesz a vállunkról, 

enyhíti a fájdalmainkat, 

begyógyítja a sebeket. 

Ő ad értelmet és 

világosságot az életnek. 

Itt tanulhatunk. Jó érzés 

eljönni Isten házába.” 

E.O. 

„Mert vigasztal, szeret, 

segít, megtart, velem 

van. Sosem vagyok 

egyedül, mert Ő sosem hagy magamra. Nem egyedül küzdök, hanem velem van 

a Legnagyobb. A gyülekezet Istené. A testvérek segítenek, ha fáj valami, ha 

boldog vagyok, osztoznak az örömömben. Együtt vagyunk. Örülök, hogy 

részese lehetek ennek.” H.Á.  

 

 

JÖN! 
 

A Szeléné műhely újabb albummal 

ajándékozza meg gyülekezetünk 

Karácsonyra készülődő közösségét.  

Hamarosan megjelenik a Tenger-

dalok c. album, mely ezúttal az 

interneten lesz hallgatható.  

Az Istentiszteleten és a honlapon 

tesszük közzé, mikortól és hol 

hallhatóak Sóskuti Zoltán újabb 

lélekhez szóló zenés üzenetei. 

Ismerkedés a kerekesszékkel és a segítő kutyával 
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Te vagy az én szeretett fiam... 
 
„Te vagy az én szeretett Fiam, benned 

gyönyörködöm” (Mk 1:11). Valamit 

megértettem ebből az igéből abban a 

pillanatban, amikor május utolsó 

napján apa lettem és először karjaimba 

vehettem kicsi fiamat. Mindenekelőtt 

azt, hogy vannak pillanatok az 

életben, amikor nincs más dolgunk, 

mint gyönyörködni. Letekinteni a 

szemünk előtt megtörténő csodára: a 

Jordán vizében épp megkeresztelkedő 

Fiúra, vagy épp a bölcsőben békésen szuszogó fiúcskára, és egyszerűen csak 

gyönyörködni bennük. Megérteni: a folyó vizének egyetlen cseppjében, a 

gyermek egyetlen lélegzetében benne van az egész mindenség… 

 

És megértettem még azt is, hogy mindez nem magánügy, nem tarthatjuk meg 

magunknak, el kell mondanunk másoknak, mert ez örömhír, és az örömhírt 

terjeszteni szent kötelességünk. Az Atya sem tartotta meg magának, hiszen: a 

„mennyből pedig hang hallatszott”. 

Ez a felismerés bátorított arra, hogy – egyfajta megerősítő bizonyságtételként – 

merjem feltárni életem néhány olyan mozzanatát, amelyekben szüntelen 

gyönyörködhetem, amelyek visszarepítenek a Jordán vizében álló Jézushoz, 

pontosan oda és akkor, amikor egy pillanatra megállt az idő…  

 

Így állt meg velünk az idő 

2018. május 27-én, amikor 

felnőttként, szabad 

elhatározásból, szívből 

jövő hittel és akarattal az 

Úr asztala előtt állva 

bizonyságot és ígéretet 

tettünk: „Jézus 

Krisztusnak igaz követői, 

református keresztyén 

anyaszentegyházunknak 

egész életünkben hűséges, 

úrvacsorával rendszeresen 
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élő, szolgáló és áldozatkész tagjai leszünk”. Mielőtt – négy nappal később – 

kicsi fiunk megszületett volna, előbb még gyorsan mi is újjászülettünk…  

Minden túlzás nélkül, hiszen ez a nap új életet, méghozzá két új életet 

eredményezett. A kérdés – „Uram, kihez mehetnénk?” – választ nyert. Hozzád, 

csak hozzád. 

Haza.  

 

Újjászületésből azonban korábban sem volt hiány. Feleségem, Orsi, évekkel 

korábban éppen a születésnapján szenvedett súlyos autóbalesetet, amelyet csak 

azért élhetett túl, mert azon egyetlen alkalommal nem kapcsolta be a biztonsági 

övét. Máskor mindig, akkor nem. Véletlenül? Hát persze… Mint ahogy az is 

magától értetődő „véletlenség”, hogy az őt a korábbi életétől – emlékeitől, 

élményeitől, a mozgás, a beszéd képességétől – megfosztó balesetet követően 

mindent, ami történt, a világon mindent a javára fordított. Nem tudott beszélni 

– hát megtanult újra. Nem tudott írni – hát azt is megtanult, csak most már 

mindkét kezével egyszerre. És életcélt tűzött ki maga elé, amelyért olyan 

akaraterővel, kitartással, szívóssággal – de mindenekelőtt: derűvel – küzdött, 

amiért le merem írni: példaképem ő. Mert elérte, a többiekhez – hozzánk – 

képest mindvégig sokszoros hátrányból. Egy aprócska újjászületés volt hát a 

diplomaosztó is a jogi egyetemen, egy olyan út lezárása (és persze mindjárt egy 

újabb kezdete), amelyről talán sokan nem hitték, hogy képes megtenni.  

 

És újjászületés volt az a pillanat is, amikor néhány évvel mindezek után 

félkómás állapotban kitolták a János kórház idegsebészeti műtőjéből egy fél 

napos agyműtét után és rám nézve azt kérdezte: „Ettél már”? Az évekkel 

korábbi baleset szövődményeire kellett akkor orvosi megoldást találni. E műtét 

előtt, s annak több órás tartama alatt a legelemibb, ösztönös rémület járt át, 

amikor arra gondoltam, vajon kit kapok vissza annak a napnak az estéjén, mit 

okozhat egy ilyen szó szerinti agyturkálás az ember szervezetében, 

személyiségében, lelkében? Mit okozott? Hát persze hogy újjászületést, már 

nem is kérdés. Egyetlen rövid kérdés, ami mindennél többet elárult arról, hogy 

a kicsiny világunk rendje zavartalan: „ettél már”?  

 

Mindennek persze – úgy tűnt akkor – megvolt az ára, éspedig az, amit 

konfirmációi bizonyságtételünkkor is elmondtunk: e pillanattól, a műtéttől 

kezdve tudatosítottuk, hogy nem lesz gyermekünk. Nem lehet, mert az áldott 

állapot önmagában életveszélyes lehet a többszörösen traumatizált szervezet 

számára, amit ráadásul néhány fémrúdon keresztül bevezetett elektromos áram 

tart kordában. Azt mondtuk 2018. május 27-én: emberi számítás szerint 

fiunknak, akkor még magzatként, nem is szabadott volna ott lennie velünk az 
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Úrasztalánál. A „lehetetlen” azonban mégis megtörtént. Igen, igen, ennek is 

(újjá-)születés lett a vége... 

 

Félelmetes kilenc hónap előzte meg, ezt nem tagadhatom. Orsi örök derűje 

lendített át minden aggodalmon – különösen, hogy akkor, főleg az elején, még 

nem ismertem az Igét: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és 

könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és 

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 

gondolataitokat Krisztus Jézusban”(Fil 4:6-7).  

 

Nem tudunk elképzelni ennél szilárdabb bizonyságtételt a gondviselő, mindent 

tökéletesen elrendező, teremtő, fenntartó és újjászületések sorával 

megajándékozó Isten mellett, és erről szólni az Úrasztala előtt konfirmációi 

bizonyságtételünkben, kéz a kézben egymás mellett állva, felszabadító volt. 

Ünnep volt.  

Egy újabb újjászületés... 

 

Ami után csupán egyetlen kérdés maradt: miért csak most, hogyhogy csak most 

világosodott meg számunkra, hogy ezek a történések nem csak úgy véletlenül 

történtek velünk, hogy mindvégig szó szerint tenyerén hordozott bennünket az 

Úr, a legnehezebb időkben is, és akkor is, amikor jó volt. 

Erre nincs válasz. Nincs válasz arra sem, mikor, miért és hogyan léptünk a hit 

útjára. Hónapokkal azután történt, hogy megtudtuk, gyermekünk születik, 

vagyis nem az ilyenkor talán természetesnek mondható „hálaérzés” hajtott 

minket el a templomba. Ez nem is lett volna őszinte, sokkal inkább egy üzlet: 

köszönöm, hogy gyermeket adtál nekem, cserébe mostantól majd eljárok 

templomba. Nem így történt. Még egy ideig tapogatóztunk abban a 

félhomályban, amiben korábban sok éven át. Azt hívén, a magunk módján jó 

emberek vagyunk, szívünk mélyén hiszünk ugyan a mindenség teremtőjében, 

de ehhez nincs szükségünk külön épületre, közvetítőkre, könnyező szobrokra 

(azokra különösen nem).  

 

Aztán egyszer csak, a semmiből, beszélgetni kezdtünk arról, amiről 

házasságunk akkor már öt éve és közös életünk több mint 10 éve alatt még soha: 

hitről, Istenről, vallásról, egyházról. És elemi erővel törtek felszínre ekkortól a 

vallomások, megnyíltak a szemek és homlokunkra csapva döbbentünk rá: egész 

eddigi életünkben ott voltak az útjelző táblák az általunk sokszor kanyargóssá 

tett ösvény mellett, csak mi nem voltunk hajlandóak észrevenni őket.  
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És innen már egyenes út vezetett a keresztúri református templomig, amiről az 

első pillanattól kezdve úgy éreztük: ez az új otthonunk s ez a közösség az új 

családunk. A túlzó lelkesedés mondatja ezt velem? Ha igen, annak is örülök, 

mert e lelkesedés azóta töretlen. És szükség is lesz rá, mert a java még hátravan: 

Krisztus követőinek lenni mérhetetlenül nagyobb kihívás, próbatétel, mint 

amivel korábban – a fent említetteket is beleértve – szembesültünk. Különösen 

ebben a szép új világban... 

 

Szűcs Dániel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEFOGADÓ GYÜLEKEZET 
 

„Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket 

 Isten dicsőségére.” (Róm 15,7) 

 

24 évig a budapesti Nagyvárad téri református gyülekezet tagja voltam 

nagyszerű és kedves testvérek között. Otthon voltam ott, el sem tudtam 

képzelni, hogy máshova járjak. Ismertem mindenkit és engem is ismert 

mindenki. Tudtunk egymásról, hordoztuk egymást, együtt örültünk, együtt 

sírtunk, együtt nevettünk. Tudták, hogy honnan jöttem, milyen mélységekből 
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emelt ki és szabadított meg Urunk; alkoholizmus, gyógyszerek, házasságtörés, 

öngyilkossági kísérletek, és így, ezzel együtt szerettek. Boldogan és évekig a 

gyülekezeti kórusban énekelhettem. Jól éreztem ott magam, nagyon sokáig.  

Hálás voltam Istennek az ottani lelki családomért. Anyukámat is tudtam vinni 

rendszeresen magammal.  

Aztán kezdtek változni a dolgok. Anyukám nem tudott már jönni velem az 

ottani templom nagyon sok lépcsője miatt. A férjem sem tudott velem járni 

szintén a rengeteg lépcső miatt is.  

Hogy anyukám is hallhasson Igét, időnként elhoztam őt a Rákoskeresztúri 

Református gyülekezetbe. Itt hallhattuk először Sóskúti Zoltán Igehirdetéseit. 

Nagyon megfogtak, anyukám is nagyon értette és élvezte az alkalmakat. 

Kérdezte többször, hogy miért nem járunk együtt ide, de nekem megvolt a 

gyülekezetem… 

Isten ekkortájt kezdett változásokat hozni az életünkbe. Angyalföldön éltünk 

még akkor egy szép kertes házban. De már nagyon fárasztó volt, nagy forgalom, 

szennyezett levegő, zaj stb. 

Megértettük, hogy Istennek más terve van velünk, máshol készít nekünk jövőt. 

Anyukám a húgomékkal együtt már Ecseren laktak és úgy értettük meg, hogy 

nekünk is itt lehet a helyünk. Innentől Istenünk igen felgyorsította az 

eseményeket! 

Meghirdettük 2012 tavaszán a házat, nagyon hamar el is kelt. Találtunk egy 

építőt aki vállalta, hogy egyrészt felépíti az általunk akadálymentesre 

átdolgozott tervű  házat itt Ecseren, egy utcával feljebb anyukáméktól és 

húgoméktól másrészt pedig vállalta a 2 hónapos határidőt! 

Megtapasztaltuk a 127 Zsoltár 1. versének igazságát: „Ha az ÚR nem építi a 

házat, hiába fáradoznak az építők.” Ugyanis ez a második próbálkozásunk volt 

elköltözni a városból, az elsőt nem engedte meg Isten, hiába voltak már meg a 

tervrajzok, engedélyek a leendő ráckevei házhoz, nagy bölcsességében nem 

hagyta, hogy öregségünkre oda költözzünk. Azóta is nagyon hálásak vagyunk 

Neki, hogy megakadályozta ezt. Viszont megtapasztaltuk azt is, ha az Úr építi 

a házat, akkor nem hiába fáradoznak az építők! Elkezdték az ecseri házunk 

építését 2012 július 8-án és szeptember 15-én, tehát 2 hónap múlva 

beköltöztünk a kész házba. Csodát éltünk meg ebben is és Isten gondoskodását, 

annyira simán ment minden bár emberileg szinte lehetetlen volt, hogy 

elkészüljön a ház, de Istennek minden lehetséges! 

Így kerültünk sokkal közelebb a rákoskeresztúri gyülekezethet. Még vagy 2 

évig visszajártam a „saját” gyülekezetembe, mert nagyon nehéz volt elszakadni 

tőlük, de egyre fárasztóbb volt az utazás. Éreztem, hogy Urunk újat készít 

életembe, életünkbe.  Egyre többször jöttem ide anyukámmal Istentiszteletre. 

Aztán 2017. márciusában engedtem Istennek. Elbúcsúztam, kijelentkeztem régi 
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gyülekezetemtől és hivatalosan bejelentkeztünk ebbe a gyülekezetünkbe 

anyukámmal és férjemmel együtt.  

Itt megtapasztaltuk a „befogadó gyülekezet” valódiságát! A templom előtti 

rámpának köszönhetően a 

férjem is tud velem járni, 

mert így simán be tud jönni 

kerekesszékkel. 

Sok apróságnak látszó, de 

szeretetből véghezvitt 

cselekedettől lesz valóban 

befogadó egy gyülekezet. Így 

lehet igazán vonzani a kereső 

embereket Isten egyházába. 

Ezt nagyon megtapasztaltuk 

idén tavasszal is; én minden 

szerdán, a délelőtti bibliaórán 

részt veszek. Férjem eddig 

nem járt velem, bár sok-sok 

éve hívogattam. Egyik alkalommal eljött velem, mert elmondása szerint 

érdekelte a téma. A gyülekezeti terem előtt van egy lépcső, amin nem volt 

könnyű a kerekesszéket feltolni, de feltoltam. Mint mindig, nagyon jó volt az 

alkalom. Hozzánk szólt, hozzá szólt!  A következő szerdán, nagy 

boldogságomra mondta a férjem, hogy eljön velem megint. Megérkeztünk a 

gyülekezeti teremhez és legnagyobb meglepetésünkre és örömünkre, ott volt 

egy fa rámpa a lépcső előtt. Drága férfi testvéreink  látván előző szerdán, hogy 

kerekesszékkel vagyunk gyorsan összeraktak nekünk egy rámpát! Nem 

tudhatták, hogy valaha eljön-e újra velem Misi a férjem, de fontos volt nekik, 

hogy ha jön megint, akkor kényelmesen be tudjon jutni. Ennek a szeretetből 

fakadó cselekedetnek köszönhetően a férjem azóta minden szerdán, vasárnap és 

minden más alkalommal mellettem van a gyülekezetben. Nagy boldogság ez 

nekem és nagyon hálás vagyok Nektek és Istennek is, hogy ennyi év után együtt 

dicsőíthetjük Urunkat és Istenünket. 

Köszönjük, hogy gyakoroljátok a befogadást gyülekezeti szinten ilyen nagy 

szeretettel.  

Köszönjük, hogy valóban élitek és gyakoroljátok a testvéri szeretetet, sok építő 

alkalommal, sok gyerekeknek és fiataloknak szervezett alkalommal.  Minden 

korosztály megtalálja helyét és szolgálatát itt és látjuk, hogy Istenünk áldása 

van a szolgálatokon. Boldogan szolgálunk mi is új gyülekezetünk, lelki 

családunk és Isten országának építésén. 

       Dereráné Varga Éva 



 

26 

Befogadtatok 
 

Lotár Ferencné sz. Imre Évának hívnak. 

Budatétényben születtem, az általános 

iskolát is ott jártam. Ez Budapest XXII. 

kerületében van. Az általános iskola 

befejezése után, kereskedelmi tanulónak 

mentem, majd mint eladó szintén a 

kerületben dolgoztam. 

Férjhez menésem után is a kerületben 

maradtam. Egy lányom és két unokám 

van. 

Férjem súlyos beteg lett és 25 éve 

meghalt. 

A kereskedelemben 42 évet dolgoztam, 

35 évet üzletvezetőként. A „Roland 

Divatház” cégtől jöttem nyugdíjba.  

2011-ben úgy hozta az élet, hogy ide költöztünk a XVII. kerületbe, lányommal 

és két unokámmal, 65 évesen.  Az ismeretlenbe, és az összeköltözés során éltem 

meg olyan mélységeket, amiért Istenhez fordultam. 

Gyermekkorban nem járhattunk templomba (apám kommunista volt). 

Édesanyánktól kaptuk a református keresztséget (két nővérem van még), pár 

imádságra meg is tanított bennünket. Lányomat is református hitre kereszteltük, 

de templomba ritkán jártunk. 

Életem nehéz helyzeteiben mindig Istenhez fohászkodtam. 

2016. novemberében jöttem el a gyülekezetbe, ahol azt éreztem, hogy nagyon 

sok szeretet árad felém. A testvérek hamar befogadtak, és öröm volt idejönni. 

2017. márciusában már Bibliaórákra kezdtem járni mert szerettem volna Istent 

és Igéit megismerni. Minden nap olvastam és olvasom a Bibliát, a szerető 

testvérektől könyveket kaptam ami által még jobban megismerhettem Istent és 

az ő fiát Jézus Krisztust. 

2017.szeptemberében jeleztem Sóskuti Zoltán lelkipásztorunknak, hogy 

szeretnék konfirmálni. Nagy szeretettel és türelemmel készített fel, majd 

megbeszéltük az időpontot.  

2018. április 1. Húsvét vasárnapja, Jézus feltámadásának örömünnepén 

Konfirmálhattam. Életem legcsodálatosabb napja volt. 

Istentől kapott ajándékokra: hitre, szeretetre, békességre és örömre hálás és 

alázatos szívből tudok köszönetet mondani.  

A hitem megerősítésére a Zsidókhoz írott levélből idéztem: 
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„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt,  

mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van;  

és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsid. 11,6. 

 

Lelkészünktől pedig ezt az igét kaptam: 

 

„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra,  

mert ők megelégíttetnek.’ Máté 5,6. 

 

Ez a két ige nagyon kedves nekem, mert hit nélkül nem ismerhetem meg Istent, 

és valóban éhezem és szomjazom Isten igéire.  Hogy hitben tovább növekedjek 

részt vettem a „Tanítványság kérdései” kurzuson, ahol Pál levele a 

Filippibeliekhez volt a téma, majd csoportos beszélgetések, ami által jobban 

megismerhettük egymást, és épültünk, növekedtünk hitben és szeretetben. 

2018. július 1-6-ig a Szajoli táborban is, ami számomra csodálatos élmény volt.  

Isten alkotta gyönyörű környezet, fák, bokrok, virágok sokasága, a holt Tisza 

partja ahova leülhettünk, elcsendesedhettünk, és közel érezhettük Istent. 

Lelkész Úr előadásainak témája a „Tíz Parancsolat” volt. A táborban minden 

napnak megvolt a maga rendje. Reggeli áhitat, lelkész Úr előadása, csoportos 

beszélgetések, délutáni foglalkozások, esti áhitat, játék és esti előadás. 

Bekapcsolódtam a kánon körbe is ahol délutánonként énekkel dicsértük, 

dicsőítettük Urunkat. Egy reggeli áhitaton is énekeltünk ami nagyon magasztos 

és felemelő volt. 

Csodálatos érzés volt egy hétig együtt lenni Istennel. Lelkem, szívem 

átmelegedett Isten és a testvérek szeretetétől. Lélekben feltöltődve és megújulva 

tértem haza. 

Októbertől a „Felnőtt Közösségi Hittanórákon” is részt veszek, hogy minél 

jobban megismerhessem Istent és az Ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, a mi 

Megváltónkat. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém 

vagy” (Ézs. 43, 1.). Igen. 

Lotár Ferencné Éva 
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Csak 
 
Csak figyelt, és néha kérdezett: „Na, most hogyan tovább? Visszaforduljak, 

mondd?”  

 

Csak figyelt, hogy el ne szalassza a percet, amikor meg kell állnia, fel kell tennie 

kezeit és be kell látnia, hogy nem megy tovább. El ne szalassza azt a kegyelmi 

pillanatot, amikor megérti, hogy mi történik és miért.  

 

Csak próbált visszaemlékezni, hogy mi hajtotta, akkor, amikor így döntött. A 

szent vakság és a süketség oszlani látszott. Már érezte, hogy egyre nehezebben 

bírja ezt a rengeteg ismeretlen szerepet. Ma délelőtt különösen nehéz volt. 

Legszívesebben kiírta volna magára mindig, hogy éppen kicsoda, mint az ovis 

farsangon. Ha nem sikerült túl jól az a jelmez, legkésőbb a bemutatkozásnál 

kiderüljön, hogy királylány vagy béka. 

 

Csak félt. Emberektől. Feladatoktól. Intézményektől. Bármitől. De leginkább 

talán a magánytól. Görcsösen, minden erejét megfeszítve igyekezett, hogy ne 

engedje el a kezeiket. Ne veszítse el őket. Ne hűljenek ki a meleg, biztonságot 

adó oly hosszú ideje az övébe kulcsolt kezek. Se ne kapaszkodjon beléjük 

fájdalmasan. Ne szorítsa őket, mint egy béklyó. És észrevegye, ha valaki nyújtja 

a kezét. De ne tévessze össze a futó integetésekkel. 

 

Csak árnyékot akart. Ahol levegőhöz juthat. Ahol érezheti, hogy ez az árnyék 

csak az övé. Vagy egy cethalat, akiben három napig megpihenhet, 

nyomorúságában az Úrhoz kiálthat és Ő meghallgatja őt.  

 

Csak vágyakozott. Írni, olvasni, beszélgetni. Meg puha takaróra, halk, simogató 

szóra, gyertyafénynél lelki ölelésre. 

 

Csak panaszkodni akart. Szíve, lelke mélyéről. Bizalmasan, könnyesen. De nem 

akárkinek. Csak aki szereti, meghallgatja, okosan, bölcsen vigasztalja. 

Megmagyarázza neki a világot, benne őt magát. Szemüvege, tükre, távcsöve 

lesz neki.  

 

Csak remélt. Hogy fel fog tudni állni, ha elbukik. 

 

Csak küzdött. Mondatokkal, emberekkel, helyzetekkel.  
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És csak ment tovább. Lassan, komótosan, a maga tempójában. Olykor majd 

elsodorta valaki, kibillentette nem létező egyensúlyából. Meglibbentette a haját 

és a lelkét is, aki elsietett mellette. De nem tudott vele tartani.  

 

Leült hát. Nem talált se cethalat, se árnyékot, se tűzoszlopot, se égő 

csipkebokrot, se felhőoszlopot. Csak egy keresztet. Annak a tövében egy helyet, 

ami az övé. És ott némi halvány, de finom, édes lelki békét.  

 

Rácz Kornélia 

 

Csendes tenger  

nem nevel jó tengerészt 
 

„Dicsérjétek az Urat! Áldjátok ő szent voltát!” – zengi a gyülekezet a 450 éves 

genfi dallamot, modern hangszereléssel kísérve. Jól hangzik, örömös szívvel 

éneklünk, tán még szebben is, mint orgona kísérettel. Mint ahogyan vidáman 

hallgatjuk a fiatalokat is, akik vidám film-jelenetekben mesélik el a reformáció 

történetét. Jól szórakozunk, tán még meg is tapsolnánk, de nem lehet, mert a 

szokás szerint templomunkban csakis Istené a dicsőség, embert nem dicsérünk 

tapssal.  

Tudom, vannak testvéreink, akiknek már a gitár hangja is idegen, és vannak, 

akiknek a kis színjátszó jelenetek sértők, mert úgy érzik, ez nem ide való. 

Töprengjünk hát el azon, mi is való a templomba és mi is nem. 

 

Ha visszamegyünk majd ötszáz évet, bizony a zsoltárok Kálvin idejében akkori 

ismert genfi világi dallamokra és francia sanzonokra írt szövegeket 

tartalmaztak. A kutatók a 124 énekelt zsoltárból mindössze négyet, a 42., 47., 

65., 91. zsoltárt nem tudták visszavezetni világi dallamokra. A szövegek 

jórészét Clement Marot neves költő írta, Kálvin és munkatársa, későbbi utódja 

a gyülekezet élén Theodore de Beze csiszolgatta. Mit jelent ez? Némi túlzással, 

Kálvin templomában az akkori Szörényi Levente dalait énekelték az akkori 

Adamis Anna szövegével.  

De a későbbi századok sem maradtak el, gondoljunk csak a 207-ik zsoltárra, 

melyet magyar népi dallamra énekelünk („Seregeknek hatalmas, nagy királya”), 

vagy ott a 346-ik zsoltár, melyben kuruc dallamra könyörgünk Jézushoz kies 

földért, jó helyért. És ne felejtsük el a XX. század egyik legszebb, legszentebb 

zeneművét, az igazán templomba való modern zsoltárt, a Psalmus Hungaricust, 
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Kodály Zoltán Dávid király 55-ik zsoltárának nyomán írt halhatatlan 

remekművét.  

A korok hozzáadják a maguk kíséretét Jézus örök evangéliumához. Hisz 

méltatlannak találták-e Svéd Sándor hitet dicsőítő színdarabját, amit 1986-ban 

a Rezső téri templomban mutattunk be 1200 néző előtt, akiket Várszegi Asztrik 

segédpüspök (későbbi pannonhalmi főapát) áldott meg, s akik tizenöt perces 

vastapssal köszönték meg a szolgálatot? Vagy méltatlan volt-e Peskó Zoltán 

Bach koncert sorozata a Bécsi kapu téri Evangélikus templomban (70-es évek 

vége), melyet olyan taps jutalmazott, hogy még az ajtó előtt leselkedő III/III-as 

ügynökök résztvevőket listázó jegyzeteket író tolla is bele remegett?  Avagy 

nemrégiben, amikor kicsi gyerekeink mutattak be egy mese jelenetecskét a 

templomban, méltatlan dolog volt-e megtapsolni őket? Ugye nem. 

Én azt hiszem, ha a mai világ művészi értékeit, új stílusait és nemes gesztusait 

beinvitáljuk templomunkba, ha a régi hagyományokról lefújjuk a port, ha a 

szépséget és kedvességet a modern kor emberének igényei szerint tapssal 

jutalmazzuk, éppúgy járunk el, mint elődeink, akik a jól ismert dallamokkal 

csalogatták be a népet a templomba, hogy meghallgathassák és jóízűen 

magukhoz vehessék Isten szent igéinek örök táplálékát.  

Tudom, nem mindenki ért egyet a modernizálással, s én sem volnék híve, ha 

bőrfejű rockerek dümdüm zenével húznák a kábítószeres talpalávalót az Úr 

asztala mögött, s nekünk kötelező csápolással kéne kifejeznünk együvé 

tartozásunkat.  

 

De a hívő beszéd, az ízléses humor, a modern dallam, a közösség erősítő, illő 

helyen felzendülő taps nem gyengíti az örömhírt, hanem éppen megerősíti 

annak befogadását. Akik ezen fáradoznak, s ezért kritikákat kapnak, fogadják 

szelíd szívvel a bírálatot, de tartsák magukat szilárdan az új utak keresésében. 

Gondoljanak a régi mondásra, mely szerint csendes tenger nem nevel jó 

tengerészt. 

 

Dr. Derera Mihály 
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Zoller Gabi ajánlja testvéreink értő elolvasására az alábbi két szöveget 

 

A te kereszted 

 

Isten örök bölcsessége ősidőktől fogva 

kiszemelte neked a te keresztedet: 

szívéből szakította édes ajándékul. 

Mielőtt válladra bocsátott volna,  

szemügyre vette mindent látó szemeivel: 

átgondolta isteni értelemével,  

vizsgálta bölcs igazságossággal; 

átmelengette szerető karjával,  

mindkét kezével mérte, tapintotta, 

nehogy egy milligrammnyival túl nehéz,  

vagy milliméterrel is nagyobb legyen az. 

Majd megáldotta legszentebb Nevével és  

felkente szívének szent kegyelmével. 

Átitatta vigasznak olajával 

azután mégegyszer reád tekintett  

és mérlegelte bátorságodat. 

Az égből jön hát ez a te kereszted!  

Isten külön köszöntése ez és  

az Ő mindenben könyörülő szeretetének  

alamizsnája a számodra . 

 

Szalézi Szent Ferenc 

 

 

Ráday Pál aki tudós, jogász és nem utolsó sorban hitvalló, mélyhitű keresztyén 

és  II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek  kancellária-minisztere volt az 1700-as 

években. Az ő  istenes énekei közül való, "Lelki Hódolás" című áhítatos 

könyvben.  Az énekvers 5 versszakos, ebből az első és utolsó áll itt. Egy 

Istendicsőítő ének, a  125.Zsoltár dallamára  énekelhető. 

 

        Dicséret a Szentháromságnak, egy örök Istennek, 

Ki Ura mindennek, és Teremtője a világnak, 

Csak övé legyen a dicsőség és a tisztesség. 

         Dicséret, áldás és dicsőség, erő és hatalom,  

 örök birodalom, felmagasztalás és tisztelet 

Légyen lelkemtől néked, Isten, mennyben és itt lenn.  
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ISTENKÉP-VISELŐK  
 
Isten nagysága dicsősége és személye felfoghatatlan az ember számára. Sokkal 

magasabb rendű nálunk. Szem számára láthatatlan. Közvetlen 

érzékszerveinkkel nem érzékelhető. De ez nem véletlen! 

Mózes 2. 20. 4-5. Törvénye, a 10 parancsolatból a 2. Parancsolat azt mondja: 

„Ne csinálj magadnak képmást…” Azt mondta, hogy ne csináljunk materiális 

közvetítő eszközt az ő imádására. Miért? Mert ő szellemi lény. Nem 

hasonlítható semmilyen anyagi formához. Ha megpróbáljuk őt ábrázolni, akkor 

óhatatlanul torzítani fogjuk, lealacsonyítjuk, megfosztjuk Isteni dicsőségétől. 

Nem beszélve arról, hogy ha anyagi formákat készítünk róla, akkor óhatatlanul 

ezekhez fogunk kötődni.  

Jézus a samáriai asszonynak a következőket mondta: „Isten lélek, és akik Őt 

imádják, azoknak lélekben és igazságban kell Őt imádniuk.” János 4.24  

 

Isten szellemi lény.  

Ugyanezt mondja 5 Mózes 15-18.-ban maga az Úr is Mózes által. „Nagyon 

vigyázzatok azért magatokra! Mivel nem láttatok semmiféle alakot, amikor az 

ÚR beszélt hozzátok a Hóreben a tűz közepéből, azért ne fajuljatok el, ne 

készítsetek magatoknak istenszobrot, és semmiféle bálványszobrot férfi vagy 

nő formájára, sem a földi állatok formájára, sem az égen repkedő madarak 

formájára, sem a földön csúszó-mászók formájára, sem a föld alatt a vizekben 

levő halak formájára!” Isten azt mondja, hogy mikor ő szólt láttátok bármilyen 

formát?  

Pál apostol az Apcsel 17.29-ben így ír: „Mivel tehát Isten nemzettsége vagyunk, 

nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, vagy 

művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség”.  Az Isten 

nem hasonlítható az emberi elképzeléshez sem! Ő lénye annyira hatalmas, 

annyira magasabb rendű, hogy a legvadabb emberi elképzelés sem tudja 

kitalálni, hogy ő milyen lehet.  

Fontos dolgot szeretnék kérdezni tőled: Te milyennek képzeled Istent? 

Szerinted milyen Isten? Te mit gondolsz Istenről? Most nem a külső 

megjelenésre gondolok, hanem hogy mit gondolsz Isten lényéről, Isten 

személyéről, Isten tulajdonságairól!  
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Mi az Istenkép? 

 

Az Isten-kép az Istenről alkotott gondolataink összessége. Amilyennek Te látod 

Őt, amilyennek Te gondolod, tartod Őt, az a Te személyes Istenképed.  

Az Istenképednek három pillére van, három alapkérdés, amire belül választ 

adhatsz.  

 Kicsoda Isten? Az ő személye, az ő lénye. Egyáltalán személy? 

 Milyen Isten? Milyenek az ő tulajdonságai, milyen az ő személyisége. 

 Mit akar Isten? Mik az ő szándékai, milyen az Ő értékrendje. Mi lehet 

az Ő akarata te veled? 

 

Azért nagyon fontos az Istenképünk, mert ez meghatározza az életünket, a 

sorsunkat. Ez az ateistákkal is így van.  

 

Két fontos dolgot határoz meg az Isten képünk.  

1. Milyen a kapcsolatom Vele? 

2. Hogyan képviselem Őt? 

 

Mindig az Istenről alkotott elgondolásunk határozza meg az Istennel való 

kapcsolatunkat. Ahogyan Te gondolkodsz Róla, úgy fogsz viszonyulni hozzá. 

Ha hiszel Istenben, akkor Ő lesz az objektív viszonyítási pont az életben.  

Mi emberek mindig viszonyítási pontokat keresünk az életnek összességében. 

Ezért van a fizikai világhoz érzékszervünk, egyensúly szervünk, szemünk, 

hallásunk. Ezek a viszonyítási pontok azok, amikhez így szoktunk fordulni: Mi 

történik velem, ha ezt csinálom? Hogy viszonyulnak hozzám az emberek, ha azt 

csinálom?  

Ha nem csak hiszel Istenben, hanem át is adod életed Istennek, akkor mindent 

hozzá igazítasz az életedben. Ő határozza meg az identitásodat, a döntéseidet, a 

jellemed fejlődését. Mindent. 

 

Most mondok egy fontos dolgot, amin kérlek, gondolkodj el! 

Neked valójában nem Isten a viszonyítási pontod, hanem a Te Istenképed!  
Mert ahogyan gondolkodsz Istenről, amit gondolsz róla, hogy Ő Kicsoda, Ő 

milyen, amit gondolsz, hogy Ő mit akar, az lesz a Te viszonyítási pontod!  

 

Azért akartam az egész együtt gondolkodást kérni Tőletek, mert nagyon nagy 

veszélynek érzem, hogy ha az Isten, és az Istenről alkotott kép eltér 

egymástól! 
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Ha én nem annak tartom őt, aki Ő valójában. Ha én nem olyannak tartom 

amilyen Ő valójában. Ha én nem azt gondolom az Ő akaratának, ami az Ő 

akarata valójában. Ha én azt hiszem, hogy Isten az én viszonyítási pontom, 

pedig csak az én Istenképem az! 

 

Ezért hihetetlenül fontos az, hogy ahogy Istenről gondolkodunk, az megfeleljen 

a valóságnak.  

A Bibliában olvassuk, amit Jézus mondott a tanítványainak a János 16 1-3-ban. 

"Ezeket azért mondom Néktek, hogy még ne botránkozzatok. A zsinagógákból 

kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, 

hogy Istennek tetsző szolgálatot végez, és mindezt azért teszik, mert nem 

ismerték meg az sem az Atyát sem engem." 

Miről van itt szó? Jézus azt mondja, Ti tudjátok ki vagyok. De lesznek olyan 

vallásos emberek, akik üldözni fognak titeket, elítélnek, megítélnek és azt 

hiszik, hogy Istennek tetsző dolgot végeznek. Tehát van egy Istenképük, de ez 

teljesen eltér a valóságtól! Látjátok mennyire fontos, hogy az Istenről alkotott 

képünk reális, hiteles legyen? És ez mennyire meghatározza a kapcsolatod Vele 

és azt hogyan képviseljük Őt!  

Ha nem helyes az Istenképed az egész életed vakvágányra futhat.  Az 

identitásod, a jellem fejlődésed, a világnézeted, az értékrended. Sőt! Másokat is 

tévútra vezethetsz! 

 

Van a sátánnak egy ősi stratégiája. Az, hogy az emberek Istenképét eltorzítja, 

megmásítja, így távolítja el őket Istentől.  

Nézzük meg az első emberpárt az édenkertben. Volt hiteles és reális Istenképük. 

Honnan? Hát személyesen Istentől. Mert kapcsolatban voltak vele. Látták 

szemtől szembe Őt, valamint a művét, a teremtett világot, az édenkertet, amit 

nekik alkotott meg. 

Ez volt az Istenképük alapja, míg meg nem jelent valaki, aki másképp képviselte 

Istent, mint ahogy Isten van.  

A kísértő megkörnyékezte az asszonyt, ahogy olvasható az 1 Mózes 1-5-ben: 

„…Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az 

asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak 

a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek 

abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak: 

Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a 

szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a 

rossz.”  
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Érzitek, mi van mögötte? Te asszony, eddig valamit hittél erről az Istenről, de 

én most szeretnélek felvilágosítani téged, hogy az Isten nem olyan ám, mint te 

eddig gondoltad! 

Nos, melyik volt az igaz istenkép? Olyan volt az Isten, ahogy Éva addig 

tapasztalta, vagy, ahogy a Kísértő bemutatta neki. 

Látjátok a sátán stratégiáját? 

Megváltoztatta az asszonyban az Istenről alkotott képet, és amikor az asszony 

megengedte, hogy megváltozzon az istenképe, akkor ez megfosztotta őt az 

Istenbe vetett bizalmától, Már nem tudott bízni az Istenbe. Miért nem? Mert 

megváltozott az Istenképe. Megtette, amit megtett. Elbukott és úgy maradt. 

Amikor az Isten ismét jött az édenkertbe, már torz volt az Istenképe, mert félt. 

Már nem tudott azzal a bizalommal, nyitottsággal közeledni Isten felé, ahogy 

megtehette volna. 

Az asszony a közvetlen személyes információk helyett, amit Ő tapasztalt, 

közvetett információkhoz fordult. Sajnos az informátor nem volt hiteles. 

A Sátánnak ez a módszere ma is nagyon hatékony. Nagyon sok ember nem bízik 

Istenben, figyelmen kívül hagyja Őt, és elutasítja. Mert az ördög stratégiája, 

nála is hatékonynak bizonyul. Mert gondol valamit Istenről, de ez nem felel meg 

a valóságnak. Ezeket a benyomásokat ezek az emberek nem közvetlenül 

szerzik, hanem olyan közvetítőkön keresztül, akik nem hitelesek. 

Az ördögnek az a módszere, hogy hamis forrásokon keresztül építi fel az 

emberek Istenképét. A hamis források mindig a sátán befolyása alatt állnak. 

 

Kik Isten hiteles képviselői? A hiteles Istenkép viselői! 

Aki hiteles képet hordoz magában Istenről, azok tudják hitelesen képviselni 

Istent. 

 

A hamis források jellemzői, hogy nem szeretik Istent ezért ellene beszélnek, és 

nem ismerik Istent, ezért félre beszélnek. Mert nincs kapcsolatuk vele. 

A hiteles forrás jellemzői, hogy szeretik Istent, ismerik Istent személyesen, és a 

hiteles forrásnak vonzó az élete. 

 

A Te Istenképed milyen forrásból táplálkozik? Kinek a véleménye formálta ki 

az Istenképedet? Mi alapján gondolod Istenről, amit gondolsz? A forrásaid 

szerették Istent, ismerték Istent, vonzó volt életük? 

 

Mi a helyes Istenkép forrása? 

Efezus 1. 16-17 „…szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem 

rólatok imádságaimban; 17és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a 
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dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy 

megismerjétek őt…” 

Isten a Szentlélek által szeretne megmutatkozni nekünk. 

A szentlélek csatornái:  

1. Teremtett világ 

2. Saját lelkiismereted 

3. Isten Igéje, a Szentírás 

4. Jézus személye, mert azért jött a világba, hogy a láthatatlan Istent 

láthatóvá tegye nekünk. 

 

Ézsaiás 43. 10. 

„Ti vagytok a tanúim – így szól az ÚR -, és szolgáim, akiket kiválasztottam, 

hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én 

vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz.” 

 

Istennek ugyanez a terve most is velünk. 

Isten tanúnak akar téged. Tanúként beszámolj arról, amit a hiteles forrásból 

megtudtál és személyesen megtapasztaltál. Higgyél benne.  

 

(VEKKER – gondolatok alapján) 

Dancsics Gábor 

 
 

Felismerés 
 

Ez a néhány sor arról  szól, hogy mennyi idő kell nekünk ahhoz, hogy 

felismerjük a feladatainkat. 

A munkahelyem ablakából egy elhagyatott helyre látok rá, egy útpadka szélére, 

és egy árokra. Az utca felől ezt a területet csak egy-két parkoló autóból lehet 

látni, esetleg az anyósülésről kikukucskálva. Szóval, itt láttam meg egy februári 

reggelen a bokrokba és fatörzsbe beleakadva egy nyitott fekete esernyőt. 

Napokig az foglalkoztatott, hogy hogyan kerülhetett ide? Nem volt olyan 

orkánerejű szél, hogy kikapja valaki kezéből? Arra is gondoltam, hogy ez most 

bizony hiányzik valakinek. Azután arra vártam, hogy az utca felől valaki csak 

észreveszi! Legnagyobb döbbenetemre, senkinek sem tűnt fel. (Még a 

kolleganőimnek sem.) Közben kitavaszodott, sőt már nyár is lett. 

Én gondosan megnéztem naponta, igen itt hever az ablak alatt, az emberek 

mennyire nem törődnek a dolgokkal! 
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Bőven benne jártunk már a nyárban, amikor végre rájöttem, hogy rajtam kívül 

senki sem fogja ezt az esernyőt leszedni onnan. És ettől kezdve már az alkalom 

is eljött, amikor a kukákat ki kell rakni, egy ilyen "megjelölt" napon korábban 

érkeztem a szokottnál, és felmásztam a bokrokhoz, és végre kezembe vettem a 

féléve nézegetett esernyőt. Kiderült, hogy már nem lehet összecsukni, valahogy 

belemerevedett ebbe az állapotba, csiga is lakott benne, és nem volt tökéletes a 

fémszerkezete sem, de arra azért méltó volt, hogy a kukáig eljuttassam. Úgy 

amúgy igazán szép ernyő volt, amint néztem, a drágább fajtából. 

Azóta ahányszor kinézek azon az ablakon, képzeletemben ott a fekete esernyő, 

és mindig eszembe jut, miért kellett ennyi ideig készülődnöm erre a két perces 

feladatra? Már februárban megcsinálhattam volna… 

 

 

Csordásné Klári 

 

 

 

ERŐSZAK 

 
Gyülekezetünk tagja, Makai Viki ultrafutó Budapesten kegyetlen 

támadás, bántalmazás és szexuális erőszak áldozata lett. Az erőszaktétel 

végül is nem ment végbe, mert csodával határos módon férje, aki felesége 

keresésére indult, rátalált és megmentette. A rendőrség elfogta a támadót. 

Viki súlyos sérülésekkel került kórházba.  

Néhány mondat töredéket idézünk fel a vele készült riportokból, ezzel is 

kívánva nemcsak testi, de lelki gyógyulást is.  

„Minden ütés fejre ment, nem csúszott le egyik sem. Pontos és tudatos 

volt ebben… 

Ordítottam sikítottam, hogy valaki vegyen észre. Jobb oldalon ott mentek 

az autók, bal oldalon lakóházas övezet. De senki sem jött segíteni… 

Tudtam, ha megkapja, amit akar, nem nagyon van értelme, hogy életben 

hagyjon, hiszen az ütésekkor is teljesen figyelmen kívül hagyta az én 

érzéseimet… 

16 évvel ezelőtt Csákány Tamás református lelkészhez jártunk házassági 

előkészítőre. Ő mondta azt, amire most a történtek kapcsán érdekes 

módon mindketten visszaemlékeztünk, hogy Isten olyan, mint egy műhold, 
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kapcsolatban van egyénenként az emberekkel, rajta keresztül az emberek 

egymással. Fogalmazhatunk úgy, hogy a férjem indíttatást érzett, hogy 

elinduljon elém. Én pedig tudtam, hogy el fog indulni, de azt persze nem 

sejthettem, még időben fog-e megérkezni. Értetlen vagyok, azt nem 

tudom, miért engedte Isten, hogy mindez megtörténjen velem, de 

ugyanakkor megtapasztaltam, hogy ő mindvégig velem volt, egyetlen 

pillanatig sem éreztem remény nélkülinek vagy elhagyatottnak magamat. 

A félelemmel, fájdalommal teli percekben sem éreztem úgy, hogy 

félrenézett volna Isten… 

 

Talán szentimentális, korábban is tökéletesnek éreztem a házasságunkat, 

de hány csokor rózsával ér fel az egy nőnek, hogy amikor bajba kerül,  a 

férje megjelenik és megmenti? Hány nő élhetett át ilyen szerelmi 

vallomást a férjétől? Vagy, vegyük azt az ellentét-párt, mekkora csalódás 

volt, hogy a támadás alatt nem álltak meg az autók, a kórházban viszont, 

miközben annyira be volt dagadva a szemem, hogy ki sem láttam rajta, 

segítettek rajtam és rendkívül emberségesen bántak velem…” 

Viki most kampányt indít, hogy felhívja a figyelmet az erőszak 

áldozataira. Mert, mint mondja: „Aki nem kér segítséget, annak nem segít 

az ember, de most már én is látom, hogy aki nem tud segítséget kérni, 

annak a dolga rám is tartozik. Én semmit sem tudtam az erőszakot 

elszenvedettekről, de most már nem tehetek úgy, mintha semmiről sem 

tudnék. Az a mi felelősségünk, hogy amennyit meg tudunk tenni, annyit 

tegyünk meg.” 

 

– dm–  

Még kapható 

 

Szép karácsonyi ajándék lehet!  

Sóskuti Zoltán lelkipásztorunk „Összeesküvők” 

c. CD-je, amiből még kapható néhány példány.  

A nagysikerű koncerten is elhangzott számok 

bevétele Alapítványunkat gazdagítja.  

 

Keressétek a terjesztésnél! 
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Szőnyi Laci bácsi emlékére 

„Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért 

terjesztettem reád az én irgalmasságomat”       

(Jer 31,3) 

Szólt az Ige egy 98 évében járó hitvalló 

testvérünk temetésén. Ő kérte ezt az Igét, hogy 

majd... És a majd eljött.  

Amikor Feleségéhez Éva nénihez odaléptem, 

együttérzésemet kifejezni, felemlegetve pár 

szóval a közös múlt darabjait (például a 

pogácsákat otthonukban, ahová mehettünk 

sokszor ifis korunkban), meglepett az élő hit, 

ami áradt belőle! 73 évet éltek együtt 

házasságban. Egyek voltak. És most ott ült a ravatalnál, mosolyogva mondta: 

„most nincs pogácsa” . Erre én azt feleltem bután: „most csak a sírás van" . Erre 

felcsillant öreg szeme: „Nem, van más is: a remény! Ahol sírás van, ott van 

remény is mindig.”  

A temetés hitvallás volt Egy olyan ember élete által, aki megtapasztalta Isten 

áldását, és aki maga is áldás tudott lenni.  

 

19 éves ifis voltam a Külső-Kelenföldi gyülekezetben, amikor lejött hozzánk 

Laci bácsi (Éva nénivel és pogácsáival) a tahi táborba, öltönyben, úri ember 

módon. Megdöbbenésünkre odaült mellénk, a kiégett poros fűbe, 

csoportbeszélgetésünk alkalmával. Kérdezett minket, érdeklődött irántunk, 

fontos volt számára, hogy mi hogy gondolkozunk. Nem „osztotta az észt” – 

pedig tehette volna, nagyon okos, tanult és tapasztalt hívó ember volt. Általa 

tanultam meg, hogy egy idős ember (akkor 71 éves volt) is lehet lelki testvérem, 

akitől sokat kaphatok, és akinek még adni is tudok. Életre szóló üzenet volt. Ma 

is ebből élek. Azokból az alázatos, hívó idős testvérek szeretetéből, akiket 

érdekelt a személyem, a formálódásom – és a maguk eszközeivel, legfőképpen 

érdeklődésükkel, adtak, támogattak, szerettek, számon tartottak.  

Legyen áldott az Úr értük!  

Sóskuti Zoltán 
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ADY ENDRE: KIS KARÁCSONYI ÉNEK 

Tegnap harangoztak, 

holnap harangoznak, 

holnapután az angyalok 

gyémánt-havat hoznak. 

Szeretném az Istent 

nagyosan dicsérni, 

de én még kisfiú vagyok, 

csak most kezdek élni. 

Isten-dicséretére 

mégis csak kiállok, 

de boldogok a pásztorok 

s a három királyok. 

Én is mennék, mennék, 

énekelni mennék, 

nagyok között kis Jézusért 

minden szépet tennék. 

Új csizmám a sárban 

százszor bepiszkolnám, 

csak az Úrnak szerelmemet 

szépen igazolnám. 

(Így dúdolgattam én 

gyermek hittel, bátran 

1883 

csúf karácsonyában.) 

 

 

 

 

Kettőspont c. lap. (korábbi nevén: Keresztút/r) XI. évf. 22. szám, 2018  

Nyomda: Áldási Pál. A lapszámot szerkesztette:  

Dr. Derera Mihály  

 

 

Felelős szerkesztő: Sóskuti Zoltán,  

Kiadja: Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  

Ady Endre 

halálának századik 

évfordulóján az ő 

versével zárjuk 

Adventi 

lapszámunkat. 
(Fotó: Székely Aladár 

1908) 

Babosné László Margit 

Áldott ünnepeket kívánunk a gyülekezetnek! 


