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

 

 

 
2019 Januárjában gyülekezetünk – lelkészeink és presbitériumunk vezetésével 

– úgy döntött, ez az év a Templom éve lesz. Fizikai és lelki értelemben egyaránt 

arra törekszünk, megújítsuk az épületet és gazdagítsuk a benne zajló lelki-, 

közösségi életünket. Pünkösdi lapszámunkat ezért most ezen gondolatoknak 

szenteljük.  

 

AZ ÉPÜLETRŐL 
 

Ef.2, 19-22  
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, 

Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, 

A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; 
A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. 

 

 

A templom felújításáról 
 

A 2000 júliusában történt felszentelés alkalmával vehettük 

használatba templomunkat Isten kegyelméből. Azóta 

rendszeresen vannak vasárnaponként, és egyházi 

ünnepeinken Istentiszteletek, valamint egyéb gyülekezeti 

alkalmak. 20 év rendeltetésszerű igénybevétel során egyre 

nyilvánvalóbbá vált: elérkezett az idő templomunk belső 

felújítására! Nemcsak egyes dolgok „kihordási ideje” 

(lásd: padlószőnyeg) járt le, hanem szükségessé vált 

műszaki megoldások korszerűsítése is:  

- ablakok nyithatóvá tétele, hőszigetelt üveggel való 

ellátása;                                                                           

- padlófűtés kiépítése elektromos fűtőszálakkal; 

  

Dr.Hajdú Csaba gondnok 
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- aljzat burkolása csúszásgátló gres lapokkal; 

- templombelső festése; 

- ablakok, torony és az eresz alatti faburkolat mázolása; 

- tetőszigetelés; 

- elektromos rendszer kapacitásának bővítése. 

Így összeállt egy szép „felújítási csomag”, melynek megvalósításához 

mestereket, kivitelezőket kellett találni.  

2018. évben nem volt olyan presbiteri gyűlés, ahol a felújítás ne került volna 

szóba. Istennek hála, a gyülekezet anyagi helyzete is bizakodásra adott okot: 

merjünk ilyen komplex megoldásban gondolkodni. Reménykedtünk abban, 

hogy az egyházmegyei építési alaptól is tudunk támogatást kérni és kapni, mivel 

eddig ilyen kéréssel nem fordultunk az egyházmegyéhez. Jó, ha tudjuk, az 

egyházmegyénk gyülekezeteinek túlnyomó többsége költségvetésének 

meghatározott százalékát minden évben befizeti az építési alapba. Amikor 

szükség van építési, felújítási költség támogatásra, lehet pályázni segítségre, az 

„egymás terhét hordozzátok” Ige elve alapján.                                                  

A Presbitérium számára világossá vált, a fentiek megvalósítására egy generál 

kivitelező lenne a legideálisabb, aki összehangolja és levezényli ezt a nagy 

munkát! Csohány Antal gyülekezeti tag, mint a leendő munkálatok műszaki 

ellenőre és Csordás János presbiter többszöri tárgyalása és egyeztetése után a 

műszaki bizottság (Hajdú Csaba, Horváth Kálmán, Kelemen Zoltán, Sütő 

Julianna, Szabados Ádámné) egyetértésével, két vállalkozóval kötöttünk 

szerződést 2019. márc. 27-én. Fenyvesi Tibor vállalkozóval, aki az ablakokkal 

kapcsolatos összes munkát végzi, és Törő János vállalkozóval, aki a padlófűtés 

kiépítést, villanyszerelést, burkolást, festést, mázolást és szigetelést végzi. A 

munkálatok május 5-11.-e között a tervezett szigetelési munkával kezdődnek. 

Az elektromos hálózat kapacitás bővítésének előmunkálatai már folyamatban 

vannak.  

Június 17 és aug. 15 – e között, a belső munkálatok idején Istentiszteleti 

alkalmainkat a Szent Pál Római Katolikus templomban (Lázár Deák u.) fogjuk 

tartani a megszokott, 10 órás időpontban. Ezúton is köszönetet mondunk a 

katolikus testvéreinknek a lehetőségért! Június 17.– e előtti héten kell a 

templomot kiüríteni és a padlószőnyeget felszedni. Ehhez a testvérek segítségét 

kérjük! 

A 18 millió Ft körüli költségek fedezetére az egyházmegyei építési alaptól 9 

millió Ft vissza nem térítendő segítséget kaptunk. A fennmaradó részt a 

gyülekezet saját forrásból, illetve felajánlott adományokból tudja majd fedezni. 



 

3 

Június 2-án, szombat délutánra egy koncertet szerveztünk a Zsongom Együttes 

szolgálatával, ahol lehetőség nyílt adakozni a felújításra. 

„A templom kertje, az odajárók névjegye!” (Ibi néni), a templom Isten háza, 

ezért is szeretnénk megújult belsővel és részben megújult külsővel látni és 

láttatni templomunkat! 

A 69. Zsoltár 10. versében ezt olvassuk: „… a házad iránti féltő szeretet 

emészt engem…” 
Az a reménységünk, hogy a ház Ura, a Szentháromság Isten iránti szeretetünk 

válhat majd nyilvánvalóvá azok számára, akik a felújított templomot látják. De 

még ennél is fontosabb, hogy az odajárók élete legyen hiteles bizonyságtétel 

mindenki előtt! Imádkozzunk ezért, hogy minden prédikáció, amely a felújított 

templomban elhangzik majd, ebben segítsen bennünket, és kérjük azt is 

Urunktól, hogy a tervezett munkálatok „ékesen, szép rendben” menjenek 

végbe! 

 

Hajdú Csaba 

gondnok 

 

 

Koncert a templomunkért 
 

 
 
Június 2. 18.00 óra Zsongom 
koncert a templomban. Ahol együtt 
lehetünk, ahová elhozhatjuk 
családunkat, barátainkat, ahol 
találkozhatunk, és jelenlétünkkel, 
imánkkal, két fillérünkkel 
hozzájárulhatunk a templom 
felújításához. Mindezt hálás szívvel, 
dicsőítve az Urat, hogy van helyünk 
Nála, a templomban és egymásnál. 
Szeretettel várunk mindenkit. 
 

 
 

  

Zsongom együttes 
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A templomkertben 

 
Napsugaras, meleg, gyönyörű időben tartottuk meg a 

Kisfecske és Sas csoport tavaszköszöntőjét. Áldott, jó 

hangulatú alkalom részesei lehettünk. Imával, verssel 

köszöntöttük a tavaszt, majd csapatokba verődve kvíz 

bajnokságon gyűjtöttek a gyerekek tudást és beváltható 

labdákat. Megkerestük és megismertük templomkertünk 

tavasz hírnökeit, 

majd kis vonat 

ágyásainkat hoztuk 

rendbe és vetettük be 

magokkal. Palántanevelő kiskertet 

készítettünk, amit a gyerekek hazavittek, 

hogy gondozzák, nevelgessék. Munka után 

szemet gyönyörködtető, frissítő tavaszi 

finomságok vártak, ami erőt adott egy jó kis 

számháborúhoz. :-)  

Köszönjük Isten áldását, a munkatárs 

csapatnak az odaadó, kreatív szolgálatot, 

szeretetet, a gyerekeknek meg az örömteli 

jelenlétet.  

 

 

 

 

 

 

Jó volt együtt!  

 

 

 

(Fotó és szöveg: Újvári Melinda) 
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A TEMPLOM GONDOZÓJA 

 

 

A szeretet egyszerűen csak megtörténik… 

 

Bár csupán mellékszereplő voltam Ibi néni 

életében, és a 90 évéhez mérve az is csak egy 

rövid ideig (kb. négy évig – ezt is tőle 

tudom), mégis szükségét érzem annak, hogy leírjam, milyennek ismertem őt. 

Apró termetű volt, és bár egyre gyengült, nem használt botot a járáshoz, és nem 

támaszkodott senkire még lépcsőzés közben sem. Inkább a templom korlátjába 

kapaszkodott.  

Gondosan megválogatta öltözékét, és mindig elegánsan és az alkalomhoz illő 

módon jelent meg, ha bárhova is kimozdult otthonról.  

Igényesen és jó ízléssel végzett mindent, amit elvállalt, amibe belefogott.  

A szüleit 90 éves korában is még anyukaként és apukaként emlegette. 

Alázattal, állhatatosan és szerényen végezte a kötelességeit. Mindig tevékeny 

volt.  

Egyszerű és dolgos életet élt. Tanítónőnek készült, de a történelem közbeszólt. 

Elfogadta és kiállta az életében kapott próbákat, méltósággal és tartással tűrte a 

megpróbáltatásokat, és végül győztesen került ki belőlük. 

Természetes, bölcs és nagylelkű asszony volt. Hihetetlen módon emlékezett 

adatokra, helyekre, dátumokra; észben tartott minden évfordulót, névnapot, 

születésnapot. Rendkívüli hálát érzett mindazért, amit kapott az emberektől és 

a sorstól. Észrevett és értékelt minden gesztust és változást. 

Ibi néni (Ibike) meghalt, 

elment, hazament. Nagy 

veszteség nekünk, 

megérkezés NEKI.  

Sokat tanulhattunk Tőle: 

szeretni az Egyházat, a 

templomot, a 

templomkertet. Ezek 

mind fontos ügyek voltak 

számára, melyek 

foglalkoztatták, 

melyekről tájékozódott, 

amikért tett, csendesen, 

hűséggel...  

Adjon Isten követőket 

utána...! 

Sóskuti Zoltán 
 

 

Sztranyovszkyné Ibike néni 
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Március közepén még kiültette a kertbe 

a virágokat.  

Kóstoltam általa készített 

süteményeket, baracklekvárt. Őrzöm a 

kissé szálkás, de nagyon szép 

külalakkal leírt receptjeit és a tőle kapott 

ajándékokhoz írt köszönő szavait és 

jókívánságait.  

Remek érzéke és nagy türelme volt a 

gyerekekhez. Csillogó szemmel mesélt 

kis unokáival töltött óráiról, és 

fájdalommal teli hangon beszélt arról, 

mennyire sajnálja, hogy már nem 

láthatja őket felnőni. 

Soha nem hivalkodott, nem dicsekedett 

és nem méltatlankodott. Jó és igaz 

ember volt, érzékeny és megfontolt. 

Jézussal a szívében élt és cselekedett 

mindig. Tapintatos és figyelmes volt 

mindenkivel. Nem bántott meg 

embereket, és szigorú önvizsgálatot tartott, sokat töprengett szavain, 

cselekedetein, ha valamiért úgy érezte, hogy valaki neheztel rá.  

Szeretetre és tiszteletre méltó ember volt Ibi néni, példa értékű életet élt. Nem 

akart senki terhére lenni, csöndben, gyorsan, méltósággal távozott közülünk, 

amikor úgy érezte, itt az idő. Egyszerűen behunyta a szemét, és nem nyitotta ki 

többé. Űrt hagyott maga után. 

 

Hiányzik vasárnaponként valaki a kocsiban mellőlem… 

 

 

Katonáné Szegedi Gabi 
  

Ibi néni emléktáblája az általa ültetett 

kertrészben 
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LELKI TEMPLOMUNK ÉPÍTÉSE 
 

Biztos, hogy meggondoltad? 

Olvasandó: Lk. 14,25-35 

„Biztos, hogy meggondoltad?” – kérdezhetjük egy nagy fizikai vagy lelki 

„ugrás” előtt egymást. Jézus követésére hív – de több helyen Ő maga állít meg, 

sokszor meghökkentve minket: „Biztos, hogy meggondoltad?” Sokszor 

kijózanít szavai, mintha ezt kérdezné: „Tudod, hogy mire vállalkozol?” 

A beiratkozó kis elsősök lelkesen indulnak iskolába, alig várják. Aztán egy idő 

után jön a kérdés egy ködös hétfő reggelen: „Muszáj iskolába mennem?” Vajon 

jót tennénk, ha már az elején kijózanítanánk?  

A boldog friss házaspár önfeledten, szépen felöltözve, a beérkezés örömével 

indul neki a közös útnak. Vajon helyes lenne odalépni hozzájuk a templom 

lépcsőjén ezzel: „Biztos, hogy meggondoltátok?” Vagy előtte még?  

Jézus nem PR-menedzser, nem frappáns ígéreteket gyártó kampány szakember 

– megmondja, mire számíthatunk. Hív – de mielőtt indulsz, megállít: „Tudod, 

mit vállalsz, ha követőm leszel?” 

A Szentírás számos története hív és figyelmeztet egyszerre: Istennel hűségesen 

és Neki engedelmesen, tisztán élni mindenkor lázadás minden korban, sokszor 

földi jutalom nincs, üldözés, gúny, bántás, próbatétel van! Gondoljunk Noéra, 

ahogy bárkát épít a szárazon! Vagy eszünkbe juthat Jákob fia József élete... 

Talán az egyik legkeményebb bizonysága ennek Jób könyve... Ha az apostolok 

életútjára nézünk (akár csak Péter vagy Pál életének egy-egy momentuma jut 

eszünkbe), azt látjuk, hogy ez az élet „nem habos torta”. Az Egyház 

történetében a sok hűséges elődünk, a Régiek is erről győznek meg bennünket... 

Jézus házépítéshez hasonlítja mindezt, melyben az építőmester előre kiszámolja 

a költségeket – mert, ha ezt nem teszi, nem gondolja át, előfordulhat, hogy nem 

tudja befejezni az építkezést. Ha ez így alakulna, akkor lenne igazán gúny 

tárgya.  

Nincs szomorúbb élet, mint amelyik Jézus követésébe kezd, és végül feladja, 

nincs elég muníció a befejezésre. Sok minden lehet ennek az oka. Talán az 

egyik, hogy nem gondolta át, mire vállalkozott. 

 

Az idei tavaszi hétvégén a KonfIFI és Ancora Ifi közös elvonulásán erről 

beszélgettünk. Nem véletlen. Fiatalon könnyebben lelkesedik az ember – és ez 



 

8 

gyönyörű szép, üdítő tud lenni, súlya és értéke van -, de a hűség, a kitartás, 

bizony már nehezebb. Együtt át kell gondolni: mire hív Jézus, mivel jár ez.  

Persze, ahogyan sem a kisiskolás, sem a házasodó ifjú pár nem tudhat mindent 

előre, nem lehet mindenre előre felkészülni – így a keresztyén élet is hoz sok 

mindent, egészen „személyre szabottan”, amire nem lehet, nem is kell előre 

felkészülni. 

Mégis: a konfirmáció komoly dolog. Súlya van. Egy döntés. Ami hűtlenség 

idején nyomasztó teher is lehet – de áldott lehetőség, (erő)forrás, alap, ahonnan 

újra elindulhatok: „Igen, egyszer megtanultam, felmértem, mire hív az Úr, és én 

(igen az én voltam), igent mondtam rá!” 

Mi segíthet ebben? A Biblia szereplői, 

az Egyház, a gyülekezet emberei mind 

arról tanítanak, hogy lehetséges, igen, 

lehetséges Krisztust hűségesen, 

engedelmesen követni, sőt ez az út 

áldott út, sok gyümölccsel, igazi 

„csakazértis” örömmel. Arról győz 

meg minket a „bizonyságtevők nagy 

fellege”, hogy érdemes ezen az úton 

járni, hogy csak ezen érdemes járni! 

Imádságunk kísérje mindazokat, akik 

felmérték, mire vállalkoznak, és 

vállalták a Krisztus követését!  

Minden gyülekezeti alkalom arra való elsősorban, hogy együtt gondolkodjunk 

erről, bátorítsuk, erősítsük egymást ebben.  

Milyen nagy jelentősége van ebben egy-egy Házi Biblia Körnek, egy 

Istentiszteletnek, egy-egy Baba-Mama alkalomnak, egy hittancsoportnak, a 

Keresztkérdések-sorozatnak és sok-sok alkalomnak, amit együtt élünk át.  

Milyen szépen előkészített húsvéti gyerekdélután volt, mely a fantasztikus 

díszletek között az Evangéliumot hirdette a résztvevőknek!  

Milyen fájdalmas, mégis bátorító olyan megélt hívő testvérektől búcsúzni, mint 

Benkő Terike néni vagy Sztranyovszkyné Ibike! 

Milyen bátorító látni a hűséges munkatársak mozdulatait!  

Az idei konfirmációra is így készülünk – együtt előre átgondolva, mire hív 

Jézus, hogyan tanítanak, intenek, bátorítanak minket a hitben előttünk járók 

bizonyságai.  

Istenünk adjon „józan-bátrakat”, mind többet közösségünkben, akik vállalják 

Krisztus útját, hűségesen a végsőkig, engedelmesen minden időben! Ámen! 

 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

Konfirmandus megáldása 
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„Kit küldjek el?” 

 
 

”Majd az Úr szavát hallottam, aki 

ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy 

el követségünkben? 

 Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem 

küldj.” /Ézs 6,8/ 

 

A mai rohanó világunkban sokszor 

nehéz megállnunk, csendességet 

tartanunk. Emiatt hitéletünk 

könnyen korlátozódhat a vasárnapi 

egy órás Istentiszteletre és az egy-

két imára a hét többi napján.  

Nem egyszer előfordult már velem 

is, hogy úgy rohantam egyik helyről 

a másikra, hogy csak a nap végén 

tűnt fel, hogy aznap még csak meg 

sem szólítottam. Idő kellett, hogy ne legyen bennem vádlás emiatt, ugyanakkor 

ez idő alatt azt is megértettem, hogy ez nem erről szól. Nem arról, hogy 

hányszor imádkozom egy nap, hogy mennyit olvasom a Bibliát, vagy, hogy 

hányszor vétkezem, hányszor bukom el. Hanem a Vele való élő, személyes 

kapcsolat a lényeg!  

 

Bevonom-e Őt a mindennapjaimba? Megosztom-e Vele a legjobb pillanataim 

mellett a legnehezebbeket is, amiket amúgy senki másnak nem mondok el? 

Megértem-e mennyire szeret és, hogy az életem minden területén a legjobbat 

szeretné adni nekem?  

 

A kérdés: elfogadom-e? 

Ezen megértések, felismerések után ki tudtam azt mondani, hogy „Atyám, a Te 

kezedbe adom az életemet. Legyen meg vele a Te akaratod! Bízom Benned!”  

Válaszképpen megláttam az életem minden területében az Ő keze munkáját. 

Félreértés ne essék, nekem sem fenékig tejfel az élet, de tudom, hogy bármi is 

lesz, Ő nem engedi el a kezem. Biztonságban vagyok. 

 

Ez olyan tüzet gyújtott bennem, amit nem tudok nem továbbadni.  

 

Hitvallás - Trancrede Bastet (Grenobe múzeum) 
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„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.” /Mt 

5,14/ 

És mivel tudjuk, hogy „A világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését.” 

/Róm 8,19/, ezért a mi felelősségünk, hogy bemutassuk a világnak, az 

elveszetteknek Jézus Krisztust – a jelenlétünkkel, a személyiségünkkel, a 

tetteinkkel, a beszédünkkel.  

Ha TE, kedves testvérem, igen TE, nem teszed ezt meg a családodban, a baráti 

társaságodban, az iskoládban, a munkahelyeden – akkor ki fogja? 

 

Nem kell hat évet elvégezni a teológián, hogy megoszd másokkal az 

Evangéliumot, hogy Isten Fiához vezess egy (vagy több) embert. Mert Jézus ott 

él benned, aki alkalmassá tesz erre. 

 

2000 évvel ezelőtt a tanítványok is ezt tették, miután Jézus kiküldte őket a 

világba. Ők pedig engedelmeskedtek. Így terjedt el az örömhír az egész világon. 

Nincs ez másképp ma sem.  

A kérdés csak az: merünk-e „Igen!”-t mondani az Atya hívására?  

 

Katona Flóra 
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Pünkösd és bibliafordítás: a nyelvek csodája 
 

 

„Pártusok, médek és 

elámiták, … Kappadóciában, 

Pontuszban és Ázsiában, 

Frígiában és Pamfíliában, 

Egyiptomban és Líbia 

vidékén, amely Ciréné 

mellett van, … krétaiak és 

arabok: halljuk, amint a mi 

nyelvünkön beszélnek az 

Isten felséges dolgairól.” 

(ApCsel 2,9-11) 

 

A mai pluralista társadalom 

kedvence a „sokszínűség”, 

amelynek hallatán egy rendes 

keresztyén embernek kicsit 

összeszorul a gyomra: már 

megint minket kritizálnak, a 

„sokszínűség” örve alatt 

valójában a konzervatív és 

uniformizálódásra hajlamos 

keresztyéneket éri a kritika. 

Napjaink migrációtól 

súlyosan és szinte betegesen 

áttematizált közéletében ránk 

kényszerítik a választást: 

ünnepeljük a sokszínűséget és 

vele a „sokkultúrájúságot”, vagy elzárkózzunk előle, és csak a magunkéhoz 

ragaszkodunk. Pedig a pünkösdi csoda a keresztyén hit egy olyan 

jellegzetességére hívja fel a figyelmünket, amelyben kiemelt szerepe van a 

kulturális és nyelvi sokszínűségnek. A keresztyén hit ugyanis kezdettől fogva 

kitűnt a nagy világvallások közül a „fordítási alapelv” érvényesítésével. 

 Krisztus útjának követői soha nem tartoztak kötelezően egyetlen 

kultúrkörhöz, még a zsidóhoz sem: már Jézus is hitre segítette a samáriai 

asszonyt, és megkönyörült a sziro-föníciai asszonyon, Péter látogatása pedig 

Kornéliusz házában végleg világossá tette, hogy az evangélium minden népnek 

A Szentlélek pünkösd napján áradt ki Jézus 
Krisztus anyjára, Szűz Máriára, valamint 

az apostolokra. (Limbourg fivérek: Les Très Riches 
Heures kódex (15. század)) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentl%C3%A9lek
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/Apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/Limbourg_fiv%C3%A9rek
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szól, a Szentlélek kitöltetik minden nemzet és kultúra fiaira és leányaira. Ebbe 

a vonalba illeszkedik a pünkösdi nyelvek csodája. A legkülönfélébb helyekről 

összesereglett zarándokok, köztük az idegenbe szakadt zsidók és zsidó hitre tért 

prozeliták élik át azt, hogy nem csak hallják, de értik is az Isten „dicsőséges 

tetteiről” szóló apostoli tanúságtételt.  

 Egy rendes muszlimnak kicsit arabbá is kell válnia, de legalábbis arabul 

kell olvasnia a Koránt. Akik a keleti vallásokat követik, átveszik a keleti 

gondolkodásmódot, életmódot, étkezést, valószínűleg negatívan is nyilatkoznak 

az egész nyugati kultúrkörről. Krisztus evangéliuma azonban nem zár ki 

egyetlen kultúrát, egyetlen nyelvet sem. Ezért fordíthatjuk le, ezért kell 

lefordítanunk a Bibliát minden nép nyelvére, mert a Szentlélek nem csak hogy 

szólhat minden nép nyelvén, de egyszersmind meg is szenteli, át is formálja a 

különféle kultúrákat. Így válhat Istennek tetsző, Krisztus szeretett gyermekévé 

a pártus keresztyén, aki egy a Szentföldtől a Csendes-óceánig húzódó és Róma 

hatalmával dacoló büszke birodalom állampolgára, a méd keresztyén, aki a 

félelmet nem ismerő Eszter királyné örökségét hordozza, az elámita, aki 

Ábrahám szülőföldjéről zarándokolt a szent városba, a gabonában gazdag 

Kappadócia polgára, a pontuszi zarándok, aki a Fekete-tenger mellől érkezett, 

a frígiai keresztyén, akinek a szomszédai még a Magna Matert tisztelték véres 

szertartásaikon, a Tarzusz szomszédságából érkező pamfíliai, a mágiától 

átitatott Egyiptomból érkező zarándok, vagy a keresztet hordozó Simon 

honfitársa Cirénéből, az ókorban rossz erkölcsűnek tartott Kréta polgára, vagy 

az arab keresztyén, aki egészen Izmaelig vezette vissza a családfáját.  

 Lukács felsorolása szándékosan ilyen bőséges, mert arról az 

evangéliumról szól, amely minden földön jó talajra talál, kihajt és szárba 

szökken, minden kultúrát és nemzetiséget „foglyul ejt” Krisztusnak. Ezért 

mondhatjuk azt is, hogy a mindenkori keresztyén misszió fordítással kezdődik. 

A Biblia fordításával és a kulturális interpretációval. Hogy a népek történetét, 

etnikai jellegzetességét, gondolkodásmódját átjárhassa Isten életet teremtő 

Lelkének ereje. Nem csupán az egyház alakja formálódott ki pünkösdkor, de 

felsejlettek az eredeti keresztyén világmisszió körvonalai is. Nem a 19. századi 

értelemben, amikor a kenyainak és a koreainak is – ha jót akart – manchesteri 

anglikán stílusban kellett Istent dicsérnie, hanem úgy, ahogyan annak a Krisztus 

testben lennie kell: sokszínűen, mindenkinek a maga adományával, de 

egységben, Isten egyetlen országát munkálva.  

       Pecsuk Ottó 

teológiai tanár, gyülekezeti tag 
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Villanások 

 
Nemrég akadt kezembe a világhíressé vált erdélyi matematikus Barabási 

Albert-László Villanások c. könyve, amelynek különösen az alcíme keltette fel 

a figyelmemet, hogy „A jövő kiszámítható”. A rendkívüli 

műveltségű szerző számos történelmi és jelenkori példán át 

mutatja be, hogy a fizikai törvények bizonyíthatóságával 

szemben az emberi kapcsolatok, az emberek cselekedetei 

csak egy bizonyos pontig jósolhatók meg. Tudósok gyakran 

emlegetik, hogy a jövő nem kutatható. De vajon 

kiszámítható-e az ember jövője? A vízbe cseppentett festék 

előbb-utóbb egyenletesen keveredik el, viszont 

kiszámíthatatlan, hogy egy ma született gyermek hova fog 

eljutni élete során. Az ember sorsát mintha más erő 

irányítaná. Sorsunkat „villanások” jellemzik, amelyek megváltoztatnak minden 

kiszámíthatót. 

A mai embert a rohanás, az állandó időzavar jellemzi. Sikeres emberek életét 

elemzők szerint a siker a napi teendők fontosság szerinti listázásában és azok 

pontos elvégzésében rejlik. Az idézett szerző vizsgálataiból az is kiderül, hogy 

a listákon a fontossági sorrend meghatározására a matematikának nem sikerül 

programot felállítani. Azaz, ha magunk döntünk, egyes feladatok mindig a sor 

végére kerülnek, esetleg sohasem kerülnek elvégzésre. Itt jönnek a villanások, 

a megmagyarázhatatlan jó döntések. A hívő keresztény ember számára 

egyértelmű, hogy listánkon ki az első. Ha Őt nap, mint nap odatesszük listánk 

élére, Ő segít az alacsonyabb fontosságú dolgok elvégzésében, sőt a hiábavalók 

végleges elhagyásában. 

Ma mindenki lehet világhírű, ha feltesz valami szokatlant, egy különleges képet, 

egy videót közösségi oldalára és 24 órán belül százezres, esetleg milliós klikket 

kap. De Barabási és munkatársai kiszámították, hogy a népszerűség másnapra a 

negyedére csökken. Néhány héten belül még jöhetnek váratlan felvillanások, 

későn ébredő érdeklődők, de ez az ismertség azután hamar semmibe vész.  

Teremtő Istenünk mintegy 4.000 évvel ezelőtt mutatta meg magát a zsidó 

népnek, ami, azóta is „töretlen népszerűségnek” örvend, mondhatni 

„világszenzáció”. „Én, az Úr, vagyok a te Istened…” (2 Mózes 20). Ennek a 

kinyilatkoztatásnak, revelációnak leg alapvetőbb formája a Biblia, benne maga 

Jézus Krisztus. Nem törvényszerű, de mi itt Európában általában kereszténynek 

születünk. Mondhatjuk azt is, hogy sorsunk születésünkkor eleve elrendeltetett, 

kiszámítható. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! 

(Ézs 43:1). Káténk 1. kérdése is erre utal: „… életemben is, meg halálomban is 
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nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges Idvezítőmnek, a Jézus 

Krisztusnak a tulajdona.”  Bár tudjuk, hogy Urunk eleve kiválasztott bennünket, 

hívő kereszténnyé válásunk viszont rendszerint egyedi, villanásszerű. 

Az Arcanum (Digitális Tudománytár) szerint a villanás/villám Istennel 

közvetlenül kapcsolatos kifejezés, Isten dicsőségének kinyilvánulása (Jób 

37:3); az ő fegyvere, hatalmának és ítéletének eszköze (Zsolt 144:6), gyakran 

kísérője vagy megnyilvánulási formája Isten megjelenésének (2 Móz 19:16; 2 

Sám 22:15). 

Annak ellenére, hogy életutunkat számítástechnikai módszerekkel, 

algoritmusokkal nem lehet megjósolni, nekünk, hívő keresztény embereknek 

megadatik az a boldog tudat, hogy minden váratlan – jót, vagy rosszat hozó 

villanás – sorsforduló ellenére biztos, kiszámítható jövőnk van. Ahogy 16. 

századi dicséretünk (434) reményteljes szövege is mondja: 

 

Vezess Jézusunk… 

Kísérd lépteink  

Éltünk végéig,  

És ha roskadozva járunk,  

Benned támaszt hadd találunk,  

Míg csak tart az út,  

S mennyben nyitsz kaput!  

 

Dr. Békési László 
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A templom és az emberek 
 

Sokféle ember jár templomunkba, s most szándékosan nem a templomi 

közösségről beszélünk. Mert érdemes megnézni közelebbről is azokat a 

sorsokat, melyekbe itt-ott „belenyúl” a templomi közösség ereje, a Szent Lélek 

vezetése, de amelyek mélységeiről sokszor tudomásunk sincsen. Köszönet 

azoknak a testvéreknek, akik bepillantást engednek válságos vagy éppen 

szépséges pillanataik titkaiba. 

 

AZ ÉLET FINÁLÉJÁN 
(Műtétre várás naplementében) 

 

Talán 10 évet is összefoglalhatok, ami 

már nem a fiatalságé, 74-84-ig. Egyre 

erőteljesebben érzem a leépülést, de azért 

nem könnyen adom meg magam. Ehhez 

az állandó sikerek is hozzá járulnak, hála 

az Urnak és a jóakaró kollégáknak, na és, 

a tapsos közönségnek. 

 

A színpad gyógyító ereje 

 

Megfigyeltem, ahogy közelítenek a 

fellépések, úgy dolgozik az ellentét is, 

egyre több bosszúságot, fájdalmat 

okozva. Egyik évben a jobb csuklóm tört 

el télvíz idején. Akkor begipszelve kellett 

a Balesetibe járnom, és hogy ki tudjak 

menni a kertkapun, el kellett hánynom a 

havat. 

Következő télen, a jégen, mert hol 

csúszkálhatna az ember, ráadásul 

szaladtam a buszhoz, úgy elestem, hogy 

azt éreztem, minden csontom eltört. Mint 

egy béka, kiterülve, alig tudtak felállítani és a padra ültetni. A busz meg csak 

várt, várt, jó indulatúan, hogy felszállok, végig nézve a teljes közönségével a 

szégyenemet. Dehogy tudtam én akkor felállni, éreztem, hogy a bal bokám bele 

dagadt a csizmába. Jó sokáig pihentem, dorgálva magamat: miért kellett 

Farkas Viola író, költő, táncművész 
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szaladnom? Aztán erőltettem a felállást, felsántikáltam a következő buszra és 

elmentem a Pennybe bevásárolni. – Magad uram, ha szolgád nincs! – Hazáig, 

már botladozva mentem a szatyrokkal, de sikerült. Azután rögtön új erővel neki 

vágtam a hosszú útnak, innen Rákoskeresztúrról a Fiumei úton lévő Balesetibe 

buszokon, Metróval és villamossal. Bokám eltörve, venni kellett rá valami 

szorítót, a többi fájdalmat nem tudtam jól elmagyarázni, mert rosszul is voltam, 

alig vártam, hogy haza botorkáljak. Hamarosan a jégen újra elestem, rá a 

térdemre. Ismét be a Balesetibe. Akkor már CT-n is megnézték a csontjaimat, 

de benn is tartottak egy napra. A gerincemen egy csigolya eltört, erre venni 

kellett, illetve meg is rendelték azonnal egy testemet tartó kalodát, már abban 

engedtek haza és számtalan mennyiségű injekciót felírtak, amit nekem, 

magamnak kellett beszúrni a hasamba, Uram Isten, álmomba ne jöjjön elő, 

amikor a tű gondolatába is belehalok. Térdem nem tört el, így más bajom nem 

is volt, ha csak nem az, hogy a jégen táncolva állandóan hányni kellett a havat. 

Megjegyzem, sérüléseimmel egy előadást, bemutatót sem hagytam ki, észre 

sem vették, sőt táncoltam is! JÓL MŰKÖDÖTT A SZÍNPAD GYÓGYÍTÓ 

EREJE! 

 

Szemem romlása, műtétre várakozás 

 

Nem lassan, hanem gyorsan, egyre sűrűbben kellett járnom a szemészetre. 

Szóba jött a szürke-hályog műtét, először hallani sem akartam róla, aztán én 

kértem, segítsenek rajtam. Időpont kérés a kórháztól, több hónapra kaptam az 

első vizsgálatra, azután a műtétre, majd fél év. Várni, várni, ezt én nem bírom 

ki addig. Egyre erőtlenebb lettem, étvágyam nem volt, fogytam, fogytam, egy 

év alatt 12 kg! Uram Isten, mikor voltam és 53 kg? A húszas éveim elején, 

akkor, amikor a Rózsa lelke c. balett eltáncolására készültem a Miskolci 

Nemzeti Színházban (Weber Berlioz: Felhívás keringőre c. mű) – méghozzá 

spiccen. Ez igen nagy szó volt, ugyanis balettből igen keveset tanultam, a 

spiccet pedig önszorgalomból, magamtól próbálgattam éjjel-nappal, nem 

törődve a fájdalmakkal, de sikerült. Első szereposztásban táncoltam el Mohay 

Lászlóval. 

 

Április elején egy kolleganő felajánlotta segítségét egy másik kórházba, korábbi 

időpontban. Előbb nem akartam elfogadni, mert hát hogy legyek hűtlen az 

itteniekhez? Lettem, elfogadtam és már mehettem is egy hét múlva vizsgálatra: 

műtét 2019. április 15-én, hétfői napon délelőtt, Szent Rókus Kórház.  

Közben híradás érkezett az interneten, ugyanezzel a dátummal, csak 107 évvel 

korábbról. Szemem odatapadt a betűkre és nem szabadultam, 
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1912. április 15. hajnali 2 óra 20-kor sülyedt el a Titanic óceánjáró – Magyar 

orvos az áldozatok megmentésében! SOHA TÖBBÉ NEM SZÁLLT TENGERRE 

A CARPATHIA hős magyar hajó orvosa! 

Láttuk filmen is ezt a borzalmasan megrázó tragédiát, de az egyetlen 

mentőhajóról, a Carpathiáról eddig nem sok szó esett, pedig, belőle is kitelne 

egy film. Dr. Lengyel Árpádra, a Szent Rókus Kórház fiatal orvosára nagy 

tisztelet-adással gondolok, aki jelentkezett tengerészeti szolgálatra, fel is vették, 

Így került a Carpathia fedélzetére. 

Azon a napon vésztjósló üzenetet kaptak: A Titanic jéghegynek ütközött és 

süllyed! Először nem akarják hinni, azonnal irányt változtatnak, és teljes 

sebességgel igyekeznek a helyszínre. Oda-érve, a sötétben senkit nem találnak, 

nem tudhatták, hogy az óriás már alattuk hever közel, 4 kilométeres 

mélységben. Ekkor jelzőrakétákat lőnek ki és lassanként feltűnnek a 

mentőcsónakok, a jéggé dermedt, még élő embereivel. Összesen 705 fő túlélőt 

mentettek ki. A mentőcsapat vezetője Dr. Lengyel Árpád volt. Egyébként volt 

a közelben egy másik hajó is lehorgonyozva, csak nem mentek oda segíteni!  

Bocsánat a kis kitérőért, de nekem ez jeles nap. Talán még annyit, hogy a Titanic 

süllyedésekor a zenekar az utolsó pillanatig a 422. református dicséretet 

játszotta: Hadd, menjek Istenem, mindig feléd… 

Látok szemüveg nélkül! 

 

2019. április 15. reggel korán. Itt vagyok tele szorongással, műtétre várva, de 

kísérővel együtt, mert anélkül nem lehet. Vasárnap elmentem a templomba, 

hogy hátha valaki megkönyörül rajtam és kísérgetni fog két napon át. 

Szerencsém volt: Zsuzsa e-mailezett, hogy tud velem jönni. Úgy megörültem, 

hogy majdnem táncra perdültem. Lehet, hogy morbid, de Zsuzsát régen 

ismerem, Ő intézi többek között református templomunk temetéseit. Évekkel 

ezelőtt az enyémet is elintézte, amikor megvettem az Altemplomba a kis 

fülkémet, oda tesznek majd egy kis dobozba. Mondtam is Neki, hogy az utolsó 

kíséretnél remélem, már nem kell protekciót kérni. Tehát mindent elintéztem jó 

időben, erről a Személyi igazolványomban van a telefonszám, bárhol, bármikor 

történhet a baj. Intézkednek! 

Ismét a kórházban vagyunk, közelgett az idő: még egy kis papír-munka, 

vérnyomás-mérés és öltözködés. Felvettem az erős rózsaszín pizsamámat, – 

szeretem ezt a színt – majd kaptam egy vajszínű hálóinget. Hamarosan jöttek 

értem egy négykerekű tolószékkel és irdatlan sebességgel toltak valahova, 

Megérkezéskor szembe locsoltak valami folyadékkal, majd kaptam még ruha-

kiegészítőt: fejemre egy zöld fityula, lábamra egy hosszú orrú zöld papucs, csak 

a bojt hiányzott róla. Szép színekben pompáztam, talán megfelelnék egy bohóc-

betegnek is. Ismét jött a locsolás, nem is egyszer, aztán már a műtőasztalon 
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találtam magam. Hogy kerültem oda? A nagy ég tudja! Aztán gyors 

mozdulatok, locsolás, de nem fájt semmi! Aztán rohant is velem vissza a 

tolószék, kötés a jobb szememen, én ültem bambán és nem tudtam felfogni: 

történt – e velem valami? Bizonyára! Ismét vérnyomás-mérés – most is jó volt 

az eredmény – Zárójelentés és már indulhattam is haza a kísérővel. Fáradt 

vagyok, enni és aludni kívánok, majd megbeszélni a hajnali indulást a kötés-

levételére. Kontrollnál megkapom a bal szemem műtét-dátumát: 2O19. július 

10. szerdai nap, délelőtt 10 óra.  

NAHÁT, EZ HOGY LÉTEZIK? Látom a számítógép monitorját és a távolabb 

lévő TV képernyőjét is. Nem győzöm próbálgatni és csodálni! 

Ne hogy túlságosan örvendezzek, egy, nagy, RECCS! Letörött az alsó, fájó 

fogam! Ó, hogy az a... – elnyomom gyorsan gondolataimat, oda az ábrázatom, 

a mosolygásom és az étkezésem, de a színpad is. Már, a mélységbe is zuhantam, 

ezt már lehetetlen megoldani 85 évesen. Legjobb, ha el bujdokolok valami 

odúba! 

Már csúszok is egyre gyorsabban lefelé, ez a legkönnyebb, de onnan vissza? Ki 

tudja, sikerül-e? Örülök a szememnek, de azért még se az írás, se az olvasás 

nem megy jól, pár perc után káprázik mindkét szemem, muszáj lefeküdni, 

aludni. 

Zsuzsától kaptam egy Meghívót, komoly zenei eseményre – mert Ő a kultúrával 

is foglalkozik, – hát mit nem látok a 3. sorban? Az én nevemet! Menj az úton c. 

megzenésített versemmel. Máris tudom, miről van szó: az Alkotó Muzsikusok 

Társaságának Hangversenye. Szánthó Lajos, a zeneszerzőm, már meghívott 

telefonon, de nemet mondtam, betegségem miatt.  

Egyből jó kedvem kerekedett és látva kertem virág-özönét, örömmel tekintek 

szerte-szét. Esett egy kis eső, a nap is kisütött, kertemre és rám is, új erő 

költözött. Tartson még e tavasz, ameddig csak lehet, győzze le a gonoszt, 

felejtse a telet. És most álljon itt egy kedves versem, amely 2014 év végén 

íródott:  

 

A 80 TAVASZ 

 

Ennyi Tavasz, Nem kis érdem! Ezt a sokat mind megéltem! 

Hányszor éreztem már VÉGE! Majd felpezsdült testem vére! 

Unszol további munkára, hűségemnek ez az ára.  

És, ha erőm megengedi, új feladat, vágjunk neki! 

Nem illő, hogy szomorkodjak, átélt sok rosszra gondoljak, 

Köszönöm ezt az életet, Nem is várom még a véget! 

Hála minden földi percért, megdolgozott eredményért, 

Tovább végzem az iskolát, bizonyítványom odaát! 
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A nyolcvannál megállhatok, bármennyit még gyalogolok, 

Szép kerek szám, marad ennyi, könnyű így „ifjúnak” lenni! 

Megköszönöm mindent Atyám, azt, hogy még itt van a 

tanyám. 

Munkát adtál, hozzá erőt, tovább építem a jövőt! 

 

Farkas Viola 

 

 

* 
 

 
Hogy nem csak az a nagy vágyunk, hogy ismerjenek meg,  

és különbözzünk, és rendkívüliség, és személyre szabjuk magunkat,  

hanem az is, hogy „ Hadd legyen olyan, mint te.  

Hadd lehessünk mindnyájan olyanok, mint mindnyájan!  
Egyszer csak legyek ember én, és te is, és te is, és ő is, és mindenki!”  

 És hogy ez legalább olyan mélységes, alapvető vágyunk,  

mint hogy különbözzünk, és rendkívüliek legyünk.”  (P.F.) 

 

Almás pite 

 
 – Jaj, nagyi! Én olyan magányos vagyok. 

Nézett rá nagy, barna szemeivel és egy tizenkét éves lány összes 

komolyságával, fájdalmával.  

Letette az almát, amit reszelt, gyorsan megmosta a kezét és mellé telepedett a 

régi, kopott, hajdanában zöldnek nevezett kanapéra. Az almás pite várhat. És az 

is, hogy kimondja azokat a mondatokat, amik elsőként születtek benne: „De hát 

itt vagyok és vannak barátaid, no és a szüleid…” Nem szólt, csak rámosolygott. 

Fájós háta mögé párnát tett, próbált kényelmesen elhelyezkedni, remélve, hogy 

hosszan fognak beszélgetni. 

 – Magányos? Kicsi Kincsem. Az nagyon nehéz lehet.  

 – Igen, engem senki nem ért. Tudod, én más vagyok, mint a többiek. És ez így 

olyan nehéz. Olyan akarok lenni, mint ők! Mint Lili. Ő olyan szép is, és kedves. 

És persze okos. Mindig tudja, hogy mikor mit kell mondani. Barátságos. Még a 

fiúkkal is tudja, hogy hogy kell beszélni.  

 – És te? Te milyen vagy? 

 – Én? Hát én … Apa mindig azt mondja, hogy olyan vagyok, mint te. 

Ez a válasz meglepte. Nem erre számított.  

Hátra dőlt. Fáradt, öreg kezébe vette a kislány kezét. Megsimogatta.  
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„Tudod, sokáig én is azt hittem, hogy magányos vagyok. És más, mint a többiek. 

Talán valamennyire az is voltam. Furcsa, különleges, nehéz természet, 

abnormális, ilyesmiket hallottam magamról. És el is hittem. Elolvastam sok 

könyvet, kutattam, hogy ki vagyok, miért vagyok ilyen. Bezárkóztam. 

Sajnáltam magam. Csak azokat a helyzeteket láttam, amik azt bizonyították, 

hogy más vagyok. Egy idő múlva már nem is akartam olyan lenni, mint a 

többiek. Egyre jobban kirekesztettem magam a világból. Megteremtettem a 

saját kis világom. Egy ideig jól éreztem ott magam. Biztonság volt. De szeretet 

nem sok. Egy ideig el tudtam hitetni magammal, hogy jól van ez így, de egy idő 

után hiányozni kezdett. Nagyon. Ekkor következett a legnehezebb időszak az 

életemben. Küzdelmes, fájdalmas napok, hetek. Nagyon-nagyon nehezen 

találtam meg magam ebben a zűrzavarban. És azt, hogy ki akarok lenni, hogyan 

akarok élni. Hogyan akarok kapcsolódni. És kihez. Abban biztos voltam, hogy 

Jézushoz igen. Ő volt az, Aki mutatta, hogy ki vagyok. Biztosan, 

sziklaszilárdan, még akkor is, amikor már én magam sem tudtam, a 

visszajelzések tengerében pedig már fuldokoltam. 

 

Tudod, az emberek tükröt tartanak. És mi ezekből a tükörképekből próbáljuk 

összerakni magunkat. De ezekben a tükrökben összekeveredik az, aki tartja és 

te magad. Nem mindegy, hogy fényben áll a tükörrel valaki, vagy árnyékban. 

Nem mindegy, hogy szemben veled, vagy melletted. És nem mindegy, hogy 

csak hirtelen odadugja az orrod elé azt a tükröt, vagy hosszan nézheted. Az is 

lehet, hogy törött az a tükör valami miatt. Fontosak ezek a képek magunkról. 

Néha el kell vonulni velük, megnézegetni őket. De nem szabad, hogy csak ez 

számítson, hogy csak erre tekintsünk. 

 

Sokszor vágytam két gépre. Egy időgépre, amivel akár az Édenkertig 

visszamehetek, és végig nézhetek ezen a világon. Tudom, hogy felfoghatatlan 

lenne az a rengeteg változás. A testünk, a természet, a technika, a növények, az 

állatok, az agyunk… Ezért kellene egy másik gép. Amivel az ember lelkét 

látnám. Egyre biztosabb vagyok benne, hogy ha ebbe a gépbe belenéznék, akkor 

azt látnám, hogy a lelkünk az egyetlen dolog, ami az Édenkert óta nem változott. 

A lelkünk az édenkerti állapotokra teremtetett. Arra, hogy alkonyatkor Istennel 

sétálgassunk. Ott lenne otthon. Te meg én talán ezért illeszkedünk nehezebben 

a világhoz. Mindenkiben megvan a hiány, vágy. Mindenki hordozza ennek a 

sebét, senki nem tud ehhez a rengeteg változáshoz az ő édenkerti lelkével 

illeszkedni. És mindenki próbál. Mégis. Hisz nem tehetünk mást. Nekem és 

neked talán nehezebb. Fájdalmasabb. Tovább tart. 
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Máig emlékszem arra a tavaszi reggelre, amikor a hullámok hátán, a nagy 

viharban megérkezett hozzám csendesen, halkan az az érzés, hogy ebben a 

világban akarok élni. Ebben a félelmetes, érthetetlen, csúnya világban. És 

szeretni akarok. A lelkemből.”   

 

A 75 év alatt keserű és édes morzsákból gyúrt már össze egy kis cipónyi 

bölcsességet. Így mindezt nem mondta ki. 

Hanem csak még közelebb húzta magához a kicsi lányt. Megsimogatta fényes, 

fekete haját. Belenézett nagy, gesztenyebarna szemeibe: 

 – Holnap délután hívjuk át Lilit. Hagy nézzem meg magamnak azt a lányt. Most 

pedig gyere, süssük meg ebből a megbarnult almából a világ legfinomabb pitéjét 

mi ketten. 

Már mosolygott. Mire ő nehézkesen, lassan felállt, a lány már a konyhából 

kiáltotta: 

 – Tegyünk bele sok fahéjat. Apa és nagyapa is úgy szereti. És holnap hívjuk át 

Ágit is. Jaj, nagyi! Úgy szeretlek!  

Nem telt bele sok idő és fahéj illata töltötte meg a lakást és még valami más is. 

Valami édes, lágy, mennyei illat … 

 

Rácz Kornélia  

 

 

 

 

A templomfelújítás alatt, 

várhatóan június második harmadától, Istentiszteleteinket 

 a Szent Pál Katolikus Templomban 

(CÍM: 1173 BP. LÁZÁR DEÁK u. 13/a) 

tartjuk a megszokott időpontban.  

Hálásak vagyunk a befogadásért! 
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Már nem üt, eltűntek belőlük az élek, 

más lett így, ha mutatja a Lélek. 

 
Milyen más így nézni, és látni benne téged, 

buzdul a szív, az ember feléled. 

Máskor száraz, fekete a betűk sora 

mi pedig beleragadunk sorba. 

 

Mit azért adtál, hogy téged ismerni segítsen, 
mi rosszul használjuk, arra, hogy mérjen, 

sértsen. 

Te nem vádolni, bántani akarod az embereket, 
 azt tesszük mi egymással éppen eleget. 

 

Mutatunk igédre, s meresztünk egymásra ártó 
szemet, 

de közben hirdetjük, fontos a szeretet. 

Látom már tévedésünk hová vezethet, 
ha nem ismerjük fel a Szentlelket. 

 

AKI VAGY -  most már látom, és amíg 
mellettem ülsz, érzem. 

De mi lesz, ha nem ülsz itt mutatva, mire nézzek? 

Elveszek ismét a betűk között félek. 
"Ne, félj!" Hisz lelkem beléd is adtam, mikor 

teremtettelek téged. 

 
2019 Február 

 

 

 

 

 

  

Szikrázó napsütésben 

 a nappali kanapéján ültem éppen. 
Lágyan mellém ereszkedett, 

 a szívem beleremegett.  

 
Ki vagy te? - oly régen kutatom - 

hallom gyenge hangom. 

Vedd a Bibliád, megmutatom! 
 válaszol szelíden a látogatóm. 

 

Kinyitva nézem az ismerős verseket, 
 de nem látom ott Őt, akit keresek. 

Ne így nézzük, a szavak zavarnak meg téged,  

mutatom neked inkább, mint egy képet. 
 

Az első részletünk Eszter könyve legyen, 

 ott vagyok, bár el sem hangzik a nevem. 
Ha itt rám lelsz, míg nézzük, mint egy filmet, 

a többi helyen is majd azonnal megismersz. 

 
A történet előttem pereg, 

 figyelem, kutatom, de a szívem kesereg. 

Ugyanazt látom, mint már eddig sokszor. 
Nem értem! - sóhajtok, de Ő szól: nézzük meg 

másodszor. 

 
Most ne az embereket nézd, és a halott betűt,  

hanem a lelkemet lásd, mely itt is – ott is feltűnt. 

És ekkor kinyílik szemem, 
és végre meglelem, azt  akit oly régóta buzgón 

keresem. 

 

Lapoz balra, jó sokat, 

előttünk fekszik a tíz parancsolat. 

 

Hidasi Zsolt 

Szikrázó napsütésben 
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Igazgyöngyeink 

 
Az igazgyöngy egy rendkívül értékes, és különleges drágakő, és egyben az 

egyetlen a drágakövek közül, amely egy élőlényben jön létre. Már ez a tény is 

különlegessé teszi, de ha belegondolunk abba, hogy mindez egy apró méretű 

piszokból keletkezik, akkor csodálkozhatunk rá igazán teremtett világunk 

szépségeire. 

A gyöngy, mint ékszer: 

A Magyar Szent Koronát huszonnégy borsónyi és kettőszáznégy kis gyöngy 

díszíti. 

A gyöngy, mint egy szó: 

A gyöngy szót anyanyelvünk legszebb szavaként tartják számon. Kosztolányi 

Dezső szerint a gyöngy a tíz legszebb magyar szó egyike, olyan szavakkal 

együtt, mint a láng, ősz, anya, szűz, kard, vér, sír, csók, szív. 

Aki gyöngyhalász az hisz abban, hogy minden ember egy zárt kagylóhéj, 

érzékeny bensővel és sok értékkel, azonban amikor a kagylóhéj kinyílik, 

sebezhetővé válik… 

A gyöngy a kagyló sebében nő. Ez az a hely, ahol találkozhatunk önmagunkkal, 

a saját valónkkal és ezen a helyen növekedhet kapcsolatunk Krisztussal. Ahol 

erőnk végére jutottunk, ahol nincs más hátra, minthogy teljesen megadjuk 

magunkat Krisztusnak. 

Néhány igazgyöngyöt vagy legalábbis gyöngyszemet idéznék most.  

A „gyöngyhalászokra”, Testvérekre gondolva, akikkel az utat járom. Ezek 

olyan üzenetek, amelyek egy munkatársi közösség tagjainak íródtak. 

Születésnapjukat köszöntve az ajándék mellé egy-egy gyöngyszem is került. 

Sok magyarázatot nem fűzök hozzá, csupán csak annyit, hogy ezek az üzenetek 

mindig személyre szólva születtek meg, így bennük van az ünnepelt aktuális 

élethelyzete, nehezei, és örömei is. Így váltak gyöngyszemekké ezek a kis 

üzenetek. 

 

„Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, 

a lélek ugyan kész,de a test erőtlen.”(Mt.26,38-41) 

Isten nélkül vagy Istennel. 

Gyakran a nehézségek már elhordozhatatlan teherként roskasztanak össze 

minket, és kényszerítenek Isten elé. Visszanézni a megtett útra, szembenézni 

magunkkal fájdalmas, ugyanakkor jó alkalom a számvetésre, a bűnbánatra, az 

újrakezdésre. 
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Hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és 

megalapozva.”Ef.3,17. 

Isten Igéje és az Igén keresztül jelenléte olyan, mint valami lelki vitamin. Éld 

hát át Isten  áldó jelenlétét: amikor reggel kinyújtózol az ég felé természetesen 

önfeledt mozdulattal. Érzed a lelkedben áramló új erőt, amelyet kérsz a 

mindennapodra; erőt a jó gondolatokhoz, helyes döntésekhez, erőt az igazi 

mozdulatokhoz, nehéz lépésekhez. Szavakat, figyelmet, békét és szeretetet. 

 

„Hanem hirdetjük, ami meg van írva: Amit szem nem látott, fül nem halott,és 

ember szíve meg sem sejtett, azt készítette elő Isten az Őt szeretőknek.”I.Kor.2,9 

Elgondolkoztál már azon, hogy mit is jelenthet keresztyénnek lenni? Milyen 

kiválasztva lenni az Ő céljának? Isten egy különleges dologgal bízott meg, hogy 

elhozd Jézust a világnak, és tükrözd az Ő dicsőségét. Bárhol légy is a világban 

a körülötted élőknek szükségük van arra, amivel rendelkezel. Hallgass a benned 

élő Szeretetre, ami arra ösztönöz, hogy Krisztus fényét ragyogd másokra, egy 

kedves szón, egy mosolyon keresztül. Soha nem tudhatod, hogy mi megy végbe 

egy másik ember életében, amikor éppen velük találkozol. Jézus azt mondta, 

hogy Isten királysága bennetek van, így lehet meg mindened amivel szembe kell 

nézned, és amire Isten elhívott. 

 

„ Ő formálta mindnyájunk szívét, és jól tudja minden tettünket.”Zsolt 33,15 

Meg szoktál állni és eltűnődsz azon: Ki vagy te? Mielőtt válaszolnál, gondold 

végig, mik a te erősségeid. Az okoz örömet, ha emberekkel, az állatokkal vagy 

a növényekkel foglalkozol? Talán a kisgyermekek nevelgetése, a róluk való 

gondoskodást, törődést érzed a magadénak? Pál azt mondja: ”Isten tett minket 

azzá amik vagyunk.” Vannak dolgok, amikkel könnyen boldogulsz és 

csodálkozol, hogy másoknak miért nem megy? Ha ez így van, eléd tárul, mi is 

az erősséged, mi a te Istentől kapott megbízatásod. Ha fölismered, mitől kezd 

el csillogni a szemed és mitől kezd jobban dobogni a szíved, engedd hogy azzá 

legyél, akinek Isten teremtett! 

 

„Tudom a te dolgaidat, imé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be 

nem zárhat.”Jel.3,8 

Az Ige azt mondja, hogy hamu helyett az öröm olaját adja(Ézs.61,5).A hamu az 

összetört álmainkat, csalódásainkat, fájdalmainkat jelentheti. Mindnyájunknak 

kijut a maga része a hamuból. Fogd a hamut és tedd Isten kezébe. Hagyd hogy 

a régi ajtók becsukódjanak, hogy átléphess azon az ajtón amit Jézus Krisztus 

nyit meg számodra. 
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 „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. 

Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje 

lakozzék én bennem.”2Kor.12,9 

Sokszor úgy beszélünk az Úrban való megnyugvásról, mint valamiféle utolsó 

opcióról. Miután teljesen kimerültünk az élet gondjaitól és eleget 

munkálkodtunk leülünk és próbálunk megpihenni. Szeretnénk megnyugodni 

Krisztusban. A keresztény élet sorrendje valami ilyesmi: Állj fel az Úrért a világ 

előtt! Harcolj, azután járj szépen az Úr előtt! Maradj a keskeny egyenes úton, 

hogy majd egy napon mikor a földi élet véget ér ott lehess Vele. 

 

És egy igazgyöngy Babits Mihálytól: 

          

„Hunyt szemmel bérceken futunk 

s mindig csodára vágy szívünk: 

a legjobb,amit nem tudunk, 

a legszebb,amit nem hiszünk. 

 

Az álmok síkos gyöngyeit 

szorítsd, ki unod a valót: 

hímezz belőlük 

fázó lelkedre gyöngyös takarót.” 

                          (Babits Mihály: Hunyt szemmel) 

 

A mindennapokban nagyon sok helyen 

kell helytállnunk ahhoz, hogy 

harmóniában élhessünk Istennel, 

önmagunkkal, családtagjainkkal, és 

barátainkkal. Ezekben a helyzetekben ma 

is Isten szava a legjobb iránytű, biztos 

kapaszkodó. 

Isten szava segíthet bennünket, ha piszok 

kerül a kagylóhéj alá, hát szeretettel dolgozzunk vele. 

 

Tihanyi Erika 
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Templomunk hangjai
 
Az 50 éves XVII. Kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, orgona 

művészei márciusban koncerten mutatták be, mi mindent tud a Gyimesi Bence 
kántorunk által „megokosított” virtuális orgonánk. Ez az elektronikus hangszer 

tárolni képes a világhírű épített orgonák hangjait, így aztán a művészek 

válogathatnak, hogy egy középkori sípos orgonán vagy egy modernebb, hatalmas 
hangú hangszeren mutatják be a műveket. De templomunk hangjai nemcsak így 

bővültek, hiszen vasárnaponként sokszor szolgál a Sunday Band, gyülekezetünk 

tagjaiból összeállt zenekarunk, melyben legutóbb az énekhang, a két gitár, a fuvola 

és a szintetizátor mellett egy dob is megszólalt. Színesedik, gyarapodik Isten 

dicséretének dallamos imákkal bővített repertoárja, melyet – és ezt se felejtsük el – 
az tesz igazán elevenné, hogy gyülekezetünk is szépen, összeszokottan énekli a 

zsoltárokat. Álljon itt erről is néhány gondolat, elsőként egy háromnegyed 

évszázada éneklő testvérünké. 
 

 

 

Boldog, aki énekel 
 

Gondolatok a bibliai énekekről, a gyülekezeti éneklésről 

 

„Vígan énekelj az Úrnak te egész Föld!” (100. Zs.) 

 

Néhány gondolatot szeretnék megosztani gyülekezeti testvéreimmel az egyházi 

énekekről és az éneklésről, a Biblia alapján. 

Bár nem vagyok hivatásos „zenei szakember”, csak amatőr, énekeket nagyon 

kedvelő hívő ember. Hálás vagyok Istennek, hogy megadta ezt nekem is, sok-

sok hívő Testvéremmel együtt! 

A témához segítségül vettem kézbe a „Bibliai Szókönyv” című énekcím-

gyűjteményt, amely lexikálisan sorol fel több ezer bibliai címszót, ezen belül az 

ÉNEK, ÉNEKLÉS alatt az Ószövetségből (a Zsoltárok Könyvével együtt) 

összesen 40 címet találtam, az Újszövetségben 30-at számoltam meg, így 

összesen hetvenszer fordul elő egy-egy éneklésre utaló igevers az egész 

Bibliában. 

 

Mielőtt erről bővebben szólnék, az éneklésről pár gondolat: 
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Meggyőződésem, hogy Isten ajándéka az éneklés képessége minden embernek. 

Isten jó adományként teremtette bele a torkunkba – kincsként – a hangokat, 

legyen az „jó hallás”, avagy úgymond „hamis”(azaz nem „dallamhű”). Ám ha 

bármilyen hangon, de szívből jövően éneklünk, hitem szerint Isten elfogadja a 

Hozzá méltó éneklésünket.  

 

„A zene Isten mosolya” olvastam egy 

igehirdetésben. Egy neurológus 

orvosi vélemény szerint a zene 

idegrendszeri jó hatást gyakorol ránk 

azáltal, hogy „összhangot” teremt 

több agyi-funkció között, mert segít 

megteremteni belső lelki 

„harmóniánkat”.  

 

Hivatásos énekművész családtagunk 

írja le saját tapasztalatát, így: 

„A zene és az éneklés engem jókedvre derít és leveszi rólam a földi terheket. 

Hálás vagyok érte Istennek! Szellemi „kincs”, féltve őrizzük! Őrizzük hálásan 

és adjuk át a jövő nemzedéknek!” 

Saját tapasztalatom is ez: ha Istennek énekelünk, akkor felemelkedünk lelki 

magasságokba és feltöltődünk lelki erővel. 

A gyülekezeti éneklésről.  

Lelkészünk egyszer az énekekről szóló igehirdetésében így fogalmazott: „Az 

éneklés fontos része a Liturgiának”. Ezt nem csak vallja, hanem hála Istennek, 

gyakorolja is énekkel és olykor hangszerével, valamint kis zenekarunkkal! 

A szólás-mondás szerint: „Aki énekel, duplán imádkozik” – és ez igaz is: 

„Szavakkal és dallamokkal”. 

 A bibliai énekekről.  

Az összes ének imádság, Istennek szól, különféle célból. Így ezek lehetnek az 

alábbiak: Dicsőítő-, Magasztaló-, Győzelmi-, Himnusz-, Hálaadó-, Bűnbánó-, 

Sirató-, Ünnepi-, Áldozati-, Felvonulás-meneti – énekek. Néhány példa: 

 

Ószövetség 

- Mózes és Mirjám prófétanő / Áron nénje / és a zsidó nép hálaadó éneke 

az egyiptomi Fáraó fogságából a szabadulás napján,/az egyiptomi „Tíz 

csapás” utáni menet/ Mózes II. könyve 15.r.1. vers. 

- Mózes bűnbánó imádságot rendelt el Izráel népének és Fiainak (örökre, 

megemlékezésül), mikor Istenhez hűtlenek voltak, ezért baj, 

nyomorúság történt velük. Mózes V. k. 31.v. 

Az éneklő gyülekezet 
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- Dávid első éneke az ÚR Ládájának elhelyezése alkalmából, erre a célra 

épített sátorban. I.Krónikák K. 16.r. 

- Ezékiás király hálaéneke halálos betegsége után kapott (plusz) 15 

évéért Ézsaiás K.26.r. 

- Ézsaiás dicsőítő éneke Izráel népe számára a jövendőre: „Énekeljünk 

életünk minden napján az Úrnak házában „Ézsaiás K.38. r..2o.v. 

 

Zsoltárok könyve: 

- Mózes imádsága (Hitvallás) a 90.Zsoltár, a református Istentiszteleti 

alkalmak legfontosabb „alapéneke”, minden ünnepre. 

- A Zsoltárok K. 51. zsoltára Dávid király legnagyobb példaadó 

bűnbánati éneke, bűnbánó alkalmainkon. Kiemelendőnek tartom a 12. 

verset: „Tiszta szívet teremts bennem, ó, Isten, és az erős lelket újítsd 

meg bennem 

 

Újszövetség: 

A legismertebb énekekből veszem a példákat. 

- Jézus születését Angyalok hirdetik, leszállva a Földre éneklik a jó 

hírt::”Dicsőség mennyben Istennek „ ...” Született néktek a Megtartó, 

aki az Úr Krisztus a Dávid városában” (János ev.) 

- Mária hálaéneke az angyali üdvözlet után, mikor megtudta: Ő a 

„Kiválasztott” Jézus Anyjaként. Ezért „magasztaló éneket” mondott 

rögtön: (Lukács ev. 1. 46.-55. versek) „Magnificat”: „Magasztalja 

lelkem az Urat...” 

- Az Úr Jézus keresztre-feszítése előtt „nagycsütörtök éjszakáján” a 

Tanítványok Jézust kísérve, énekelve mentek fel a Gecsemáné 

kertjébe.(Lukács ev.) 

- Végül: A Mennyben hét Angyal énekli hárfával 

a kezükben, „Mózesnek, az Isten szolgájának 

énekét”, és a „Báránynak énekét: „Nagyok és 

csodálatosak dolgaid, mindenható Úr Isten, ó, 

Szentek Királya!” Jelenések könyve 15.3. 

Utószó gyanánt saját életem ének-óhajtását írom le a 

következő Zsoltár-versben: 

„Dicsérem az Urat, amíg élek, éneklek az én 

Istenemnek, amíg vagyok”...(146. Zsoltár 2. verse) 

 

Szeretettel 

Zoller Gabi 

(Háromnegyed század óta éneklő egyháztag) 
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Szálljon hangunk... 
 

„Dávid és Izráel egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt 

mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és 

cintányérnak a kíséretével.” (2Sám 6:5) 

 

Hétről hétre, minden vasárnap felteszem magamnak a kérdést, útban az 

Úrasztala felé, hogy mégis hogy kerülök én ide, mi keresnivalóm nekem ebben 

a társaságban? A „Sunday Band” zenészeire gondolok (bár ezúttal helyesebb 

volna tán azt a z-t nagy Z-vel írni), akikkel valami csoda folytán együtt 

zenélhetek (ez utóbbi z-t azonban egészen apró betűvel...) vasárnaponként. Szó 

szerint Isten kegyelméből, mert mindez nélküle több okból kifolyólag sem 

történhetne meg. Erről szeretnék néhány személyes gondolatot megosztani. 

 

Az első ok mindjárt az, hogy egészen tavaly decemberig kis túlzással annyit 

tudtam a basszusgitárról, hogy mélyebb a hangja a „lyukas” gitárnál, és villany 

nélkül néma, mint a sült hal. Ilyen „komoly” zenetudományi alapokon már csak 

egy túlfejlett ego és átlagon felüli önbizalom segíthet. 

 

Csakhogy ennek sem álltam bőviben, és ez a másik ok, ami tökéletesen ellene 

szól az én jelenlétemnek. Nem kell ahhoz hipnózisban elkövetett mély 

személyiségvizsgálatot tartanom, hogy belássam: az egyik legsúlyosabb, egész 

eddigi életemet végigkísér(t)ő „defektusom” a nagyobb nyilvánosság (értsd: 

kettőnél több olyan ember, akikkel nem együtt nőttem fel) előtti fellépéstől való 

– persze teljesen alaptalan és értelmezhetetlen – félelem. Lehet ezzel még teljes 

életet élni, szoktam mondani, főleg, ha az ember nem keresi magának a bajt. 

Nem csoda, hogy az „ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben” 

ige számomra inkább „fenyegetést”, semmint ígéretet jelentett. Akkor még. 

 

Ilyen háttérrel hát, ha valaki mondjuk másfél éve azt mondja nekem, hogy 

hamarosan egy gitárral a kezemben egy református templomban fogom 

dicsőíteni Istent több tucatnyi „idegen” ember előtt, kedélyállapottól függően 

vagy nevettem volna rajta egy jót, vagy útba igazítom valamelyik (melegebb) 

égtáj irányába. Se gitár, se templom, se reformáció, se Isten nem volt jelen az 

életemben. Akkor még. 

 

Aztán Isten mindent, mindent a világon megváltoztatott, anélkül, hogy kértem 

volna vagy csak gondoltam volna rá. Született egy gyönyörű fiam, hamarosan 

a kezeim közé zárhatom a másodikat is, és: megtörtént az is, amit a 
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legvalószínűtlenebbnek gondoltam volna – akkor még: a 2018. december 16-i 

Istentiszteleten a Csak benned c. ének alatt valamiképpen az én ujjaim 

mozgásának következtében szólaltak meg a mély hangok. Azt most hagyjuk, 

hogy több, vagy kevesebb sikerrel. Megszólaltak. 

Amit viszont én ott és akkor nem tudtam volna megtenni, mert azt hiszem, az 

alatt a két és fél perc alatt talán még levegőt sem vettem (a liluló fej rá a 

bizonyíték). 

 

Semmihez sem fogható érzés volt. Megküzdeni a saját démonainkkal – mert 

számomra e nyilvános „szereplés” ilyen volt – a legnehezebb, és erre önerőből 

semmi esélyünk sincs. És a történethez tartozik, hogy e démonokkal vívott 

küzdelem nem ért véget az első alkalommal: hetekig tartott. Hiába az 

éjszakákba nyúló gyakorlás itthon a hangszerrel, hiába a szüntelen biztatás a 

nem létező képességeimben is őszintén hívő feleségemtől: sok vasárnapnak 

kellett eltelnie, hogy valóban oldottan, igazán Őrá figyelve, valódi dicsőítés 

legyen az, amit a szószék mögötti sarokba bújva teszek. De eljött ez a pillanat 

is. Eljött az a pillanat, amikor egyszer csak szabályossá vált a lélegzet, és 

lehunyt szemmel, felszabadultan tudtam Őrá emelni a tekintetem, s hagyni, 

hogy minden egyszerűen csak megtörténjen. A Krisztus enyém c. éneket 

énekeltük. Áradt a dal, a tűz, a fény.  

 

Hálás vagyok ezért a SB valamennyi tagjának, a nagyszerű zenészeknek, akiket 

őszintén tisztelek és becsülök tudásukért, s akik megértő türelemmel és 

jóindulattal elszenvedik botladozásaim. Köszönöm, hogy veletek együtt 

dicsőíthettem ily módon is azt, Akinél otthonra leltem... 

 

„Míg hazahív, vagy visszatér, 

Ő az erő és békesség.” 
 

Szűcs Dániel 
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A templomi zene fontosságáról 
 

Kodály Zoltán magához hívatta kedves tanítványát, Tardy Lászlót, hogy 

megbízza, utazzon el fél évre Kaliforniába bemutatni a Kodály zeneoktatási 

módszert. Tardy habozott, épp akkor kapta meg a Mátyás templom kántori 

állását. „Nem tudtam, akkor ne menjen – szólt Kodály – maradjon, mert ez 

sokkal fontosabb!” Később így engedte útjára az ifjú zenészt: „Az ajtóm mindig 

nyitva áll maga előtt.”  

Ebből a kis történetből is tudhatjuk, milyen nagy jelentőséget tulajdonított a 

Psalmus Hungaricus szerzője a templomi muzsikának. Nem sokkal később, a 

budavári rendőrkapitány tiltakozása ellenére Tardy vezetésével mutatták be az 

első beat misét a Gemini együttes részvételével. Mint zeneimádó gimnazista 

barátaimmal próbáltunk bejutni a havi egyszeri beat misére, de olyan tömeg 

volt, hogy még a templom ajtóig se jutottunk el. 

Nálunk, bő ötven évvel az előző események után, a modern hangzás (a Sunday 

Band heti szolgálata) még mindig szokatlannak számít, a legutóbbi Felnőtt 

Hittan órán is jót vitatkoztunk az előző vasárnapi 185-ik zsoltár feldolgozásán.  

Szögezzük le, a Sunday Band nagyon szépen játszott. A baj forrása főképp az 

volt, hogy az Allelujáig tartó részt külön választotta, megismételte, majd a 

refrént is kétszer ismételte meg a zenekar, az egyes részek előtt és között szép 

költői átkötéseket játszva – ám ezzel az éneket követni próbáló gyülekezetet 

alaposan megzavarva.  

Két lehetőség van. Az egyik, hogy zenészeink előadják a művet úgy, ahogy 

akarják. Mi élvezni fogjuk. A másik, hogy „alá játszanak” a gyülekezeti 

éneklésnek, támogatják azt és leegyszerűsítik a darabot, hogy úgy érezzük, mi 

találtuk ezt ki ilyen pompásan. Akárhogy is, meg kell teremteni az összhangot. 

És mi élvezni fogjuk.  

Mindenképpen az a cél, hogy Isten dicsőségére, a gyülekezet zenei 

támogatására végezzük a kántori szolgálatot – mondta Monostori Ferenc, a 

Dunamelléki Református Kántorképző vezetője. Én ezzel tökéletesen 

egyetértek, s azt hiszem, jó úton haladunk.  

 

Dr. Derera Mihály 
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Templomunk hivatala 
 

Van egy olyan oldala közösségünk életének, amit nagyon kevesen ismernek. Ha 

az Úrasztalán szép a virág, ha a kert nem gazos, ha az orgona megszólal, azt 

többé kevésbé tudjuk, ki csinálja. De vajon ki végzi el a tengernyi 

adminisztrációt, ki nyitja ki az Urnatemetőt, ki veszi át a postát, ki fűzi le az 

iratokat? Szabó Zsuzsa szorgalmának köszönhetjük, hogy szépen betartjuk a 

ránk is kötelező szabályokat. Ezek közül most ismerkedjünk meg az új 

adatvédelmi szabályokkal, mert közösségünk nyilvántartásait Zsuzsa e szerint 

végzi. Cikkében megköszöni az együttműködést, pedig hálával mi tartozunk 

neki. 

 

GDPR – Adatkezelés 
 

2018. május 25-én lépett életbe az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 

Rendelete, rövidítve „GDPR”. Ez a rendelet kötelező az egyház, mint 

Adatkezelő részére is. A GDPR 4. Cikk 1. pontja szerinti személyes adatok, 

valamint a GDPR 9. Cikk (1) bekezdése szerinti különleges kategóriájú 

személyes adatok (vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló személyes 

adatok) kezelésének célja:  

- az egyházi törvények szerint folytatott hitéleti tevékenység –beleértve a 
hitoktatást – biztosítása;  

- az egyházi törvényekben meghatározott hitélettel kapcsolatos igazgatási 
feladatok ellátása;  

- esetenként a GDPR 9. Cikk (1) bekezdése szerinti különleges kategóriájú 
személyes adatok (egészségügyi adatok) kezelése történik (hittantábor, 
gyülekezeti tábor szervezése);  

- továbbá szerződések előkészítése. 
Mi számít személyes adatnak? Személyes adat minden természetes személyre 

vonatkozó információ, amely alapján közvetve vagy közvetlenül egy 

magánszemély azonosítható. 

Mi a különleges adat? A különleges adatok elsősorban olyan különösen 

érzékeny adatok, amelyek kezelése csak nagyon korlátozott körben 

megengedett: egészségügyi adatok (táborok), vallási hovatartozás 

(egyháztagság, kazuáliák) 

Jogszerűség elve: Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett 

egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus 

úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló 
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és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. Egyházközségünk, mint Adatkezelő, kidolgozta saját 

Szabályzatát a helyi sajátosságok figyelembevételével. Szükségessé vált az 

alábbi tevékenységekkel kapcsolatos Adatlapok elkészítése és folyamatos 

alkalmazása (Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) 

 

- Anyakönyvezéshez: keresztelés, konfirmáció, esketés, temetés 

- továbbá nyári táborhoz és az urnatemetőhöz 

A kitöltött Nyilatkozatokat az adatbiztonság betartásával tároljuk, tekintve, 

hogy dokumentálnunk kell a Hozzájárulás meglétét az esetleges ellenőrzések 

miatt. Ezzel lényegesen megnövekedett az adminisztráció. 

A Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség Adatkezelési és 

Adatvédelmi Szabályzatát a presbitérium jóváhagyása után az Egyházmegyei 

Tanács az EMT 38/2018. (XII. 11.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

Az Egyházközség által végzett adatkezelések 

a) Anyakönyvek  

b) az Egyházközség tagjainak nyilvántartása 

c) Választói névjegyzék 

d) az Egyházközség tisztségviselőinek/ foglalkoztatottjainak 

(lelkipásztorok) munkaügyi nyilvántartása 

e) az Egyházközség hitéleti tevékenységével kapcsolatos adatkezelés 

f) Az egészségügyi különleges kategóriájú személyes adatokra 

vonatkozó adatkezelés 

g) A fakultatív vagy a kötelezően választható hitoktatás 

Szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés (urnatemető, egyéb); gazdálkodási 

tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés; kép és hangfelvétel készítése kapcsán 

alkalmazott eljárás; honlap 

A GDPR alapján elkészült „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ” bárki által 

megtekinthető a hirdetőtáblán és honlapunkon. Ügyintézés során kézbe is adjuk. 

 

Köszönjük mindazoknak, akik a Választói Névjegyzék összeállításához 

kitöltötték az erre vonatkozó Adatlapot (Hozzájárulás személyes adatok 

kezeléséhez). Ezt a dokumentumot minden egyházközségnek évente kell 

összeállítania és benyújtania jóváhagyásra az Egyházmegye Esperesi 

Hivatalának. A 2019. évi Választói Névjegyzék volt az első, amikor már 

alkalmazni kellett a GDPR előírásokat. 

Köszönöm mindenkinek az együttműködést ! 

Szabó Zsuzsa 

hivatali munkatárs 
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Templomi alkalmak – Házas hétvége 
 

Sok-sok rendezvényünk közül mindig különlegesek azok, amelyeken több napon 

át is együtt lehetünk. Ilyen a Házas hétvége, melyet idén Vácott rendezett meg 

gyülekezetünk a Sóskuti házaspár vezetésével. 24 idős és ifjú házaspár jött el 

erre a nagyon jó hangulatú hétvégére. A fő téma a tisztelet volt, hogy vajon 

csakugyan van-e bennünk házastársunk iránt nemcsak szeretet, megértés és 

szolidaritás a szerelmen kívül, de tisztelet is. Az esti program nagyon mókásra 

sikerült. Mindenkinek írnia kellett egy kis történetet kettejükről, s a többieknek 

ki kellett találni, ki a szerző. Szívesen idéznénk ide mind a huszonnégy írást, de 

terjedelmi okokból álljon itt csak négy. 

 

A klasszikus női szeszély! 
 

 

A történet megértéséhez annyit elmondanék, hogy nagyon nem szeretek, 

bevallom, félek sötétben vezetni. A történetünk egy szép nyári estén történt. 

Szüleimnél voltunk látogatóban, akik Budán laktak. Késő estig maradtunk 

mivel az utolsó Metro is elment így Édesapám kölcsön adta az autóját. (Egy 

Renault 21-es) Reggel az Örs vezér térig a kis Polskinkkal mentünk. Így haza 

kellett vinni még egy autót. Az Örs vezér térig és utána is a Renault férjem 

vezette én a kis polákot vezettem hazáig.        Mielőtt elindultunk megkértem 

férjemet, hogy Ő menjen elől és LASSAN. Hiszen ahogy említettem az elején, 

félek a sötétben vezetni, a szembejövő autók reflektora elvakít. Így 

biztonságosabbnak gondoltam, ha utána döcögök. Elindultunk! Kedvesem 

nagyon rendes volt kérésemnek eleget tett NAGYON lassan ment. A Keresztúri 

úton 30-40/km/ó sebességgel haladtunk, a nagy kanyarban talán 20 km/h-val 

döngettük az utat. A mögöttünk igyekvő autósok kicsit vagy talán nagyon 

idegesek voltak. Dudálva, villogva öklöt rázva előztek meg. Valójában én sem 

értettem, hogy miért is megy ennyire lassan. Lassan, de biztonságosan 

megérkeztünk. Kiszálltunk az autóból és rászegeztem a kérdést. –Miért mentél 

ennyire lassan? Mondanom se kell férjem tekintetét, de nyugodt maradt átölelt 

és annyit mondott, hiszen te kérted. Gyorsan menteni akartam magam. De én 

nem ennyire lassúra gondoltam. Erre a válaszomra csak egy mosollyal reagált. 

Kicsit segítek, ha nem jöttetek rá kik vagyunk. Egyikünket a címről 

felismerhetitek. Mi is a cím? Igaz más értelemben NŐI SZESZÉLY, ami finom 

és habos. 

(Rajkai Teodóra és Pál) 
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A mi történetünk 
 

Történt, hogy egyik nyáron leutaztunk vidékre a nagyszülőkhöz. Gondoltuk, 

kihasználjuk a rengeteg szabadidőt, amit nagymamától, nagypapától kaptunk, 

és korán reggel elmegyünk kettesben futni. Jó ötletnek tűnt, hogy tegyünk az 

egészségünkért, bár egy kicsit félszegen fogtunk hozzá, mert tudtuk, hogy 

abban a faluban nem futnak az emberek. Még talán az otthon gyúrás a fiatalok 

körében csak-csak elment, de a futás…, na az egy nem létező dolog arrafelé. 

Ezért aztán nagyon körültekintően a falutól egy kicsit távolabb kerestünk 

megfelelő terepet. Meg is találtuk a legidillibb futópályát, egy kis domb 

tövében, ahol a csorda legelészett, ott róttuk köreinket a mező kitaposott szélén. 

Jól esett. Eleinte. Bár egyikünk sokkal lassabban futott, mint a másikunk, azért 

a gyorsabb egy időre mindig kísérőként szegődött a társához, így élveztük a 

természet csendjét és a kellemes fáradtságot. Aztán ahogy a fáradtság már 

kezdett kevésbé kellemes lenni, és már nem sikerült annyira belefeledkezni a 

futás élményébe, azt vettük észre, hogy a lomhán legelésző tehenek, mint egy 

teniszmeccset, úgy követnek bennünket kitartóan a szemükkel. Lerítt róluk, 

hogy ilyet még nem láttak! Néha még a rágást is abbahagyták, annyira 

bámultak. Ha valaki közületek élt már át ilyet, tudhatja, milyen zavarba ejtő, 

amikor egy egész csorda bámulja. Igyekeztünk összeszedni a 

magabiztosságunkat az utolsó pár körre, de ennek aztán minden cseppje azonnal 

el is illant, amikor egyszer csak a csordás vigyorogva hozzánk lépett és zavartan 

azt kérdezte: „Ti meg minek futkostok itt le-föl?”  

Másnap inkább tovább aludtunk. 

 

 

Oláh Attila és Anita 

 

 

Bumszli 
 

A feleség szereti, ha a lakásuk minél otthonosabb. Minél ízlésesebben legyen 

berendezve. Állandóan újabb és újabb ötletekkel áll elő. Egyik nap azzal 

hozakodott elő, hogy a nappalibba csillárt vegyenek, mert az sokkal szebbé 

varázsolja a lakást. Megvették a csillárt. Amikor a feleség a hétvégén dolgozott, 

a férj meg akarta lepni. Csaknem egész napi munkával sikerült is neki. Elment, 

vett az akkoriban még újnak számító energiatakarékos égőket is. Azt szerette 

volna, hogy teljes legyen a meglepetés a feleségnek. 
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Feleség fáradtan haza ért a munkából. Meglepve nézte a csillárt fent a plafonon. 

Férj örömmel nézett a feleségre. 

– Na, mit szólsz hozzá, ugye szép? El tudod-e képzelni, hogy mennyit 

küszködtem, mire felakasztgattam rá a dísz gyöngyöket? Nem volt egyszerű 

mindet a helyére tenni. – Áradt a férjéből a mondandója. 

A feleség arca egyre csalódottabb lett, ahogy nézte az új csillárt. 

– Szép, de miért raktad azokat a nagy bumszli égőket bele? Hogy néznek ki? 

 Hirtelen megfagyott a levegő körülöttük. 

– Mi az, hogy bumszli?! – Nézet a feleségére értetlenül a férj. 

– Hát hogyhogy nem látod, hogy bumszlik?! Ne idegesíts! – Csattant fel a 

feleség. 

Vihar felhők kezdtek gyülekezni.  

– Tudod te, hogy mennyit küszködtem, amíg felakasztgattam azokat a dísz 

gyöngyöket? Arról nem is beszélve, hogy mennyi idő ment el vele. – csattant 

fel a férj is. 

– Akkor is bumszlik az égők! – Hajtogatta makacsul a feleség. 

– Én felraktam, de örülök, hogy nem nekem kell ezentúl takarítani! – Vágott 

vissza haragosan a férj. 

– Nem érdekel! Nem kellenek ezek a bumszli égők! 

Majd hirtelen néma csendbe burkolóztak mind a ketten. Tudták, hogy most, ha 

tovább bántják egymást abból megoldás nem lesz, csak mélyebb sebeket ejtenek 

egymáson. Márpedig szeretik egymást annyira, hogy ezt nem akarják. Az Úr 

gyermekei nem viselkedhetnek így. Mégis a ki nem mondott szó, a 

sértődékenység, az el nem rendezett dolgok ott voltak mélyen mind a 

kettőjükben. Egy másik hétvégén vettek közösen égőket a csillárba. Ha kiégett 

valamelyik, akkor a férj kizárólag csak a feleségével volt hajlandó másikat 

venni. Minden alkalommal megkérdezte: 

– Ezek nem bumszlik? Ez jó lesz bele? 

A feleség értetlenül állt a férj viselkedése miatt.  

– Bumszli nem kell! – Vágott vissza a feleség. 

Olyankor újra meg újra dacosan másra terelték a szót. Évekig így ment ez, amíg 

egyszer a férj az egyik üzletben odahívta a feleségét. Rengeteg különböző égő 

volt a polcokon. Megkérdezte: 

– Mutasd már meg nekem végre, hogy mit értesz az alatt hogy bumszli égő? 

Hidd el, hogy nem értem. 

– Tényleg nem tudod, hogy mit jelent az a szó, hogy bumszli? – Nézet rá a 

feleség meghökkenve, csodálkozva. 

– Nem! Tényleg nem! – Volt a válasz. 

A feleség kacagásban tört ki. Hirtelen minden világos lett számára.  
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– Nézd, látod azokat a kicsi szép formás gyertya égőket? És nézd ezeket a nagy, 

modern égőket. Igaz, hogy mind a kettő jó a csillárba, de ha azt az otrombát 

teszed bele, akkor elrontja az összképet. Ha valaki ránéz, rögtön az az otromba 

égő fog szembe tűnni neki, de ha kis formás gyertya égőket teszel bele, az 

szépen bele fog simulni az egészbe.  

Az Úr mutatta meg utána, hogy mennyivel jobb lett volna rögtön, ha a feleség 

megköszöni a férjének a kedvességét. Ha meglátja a mögötte rejlő szeretetét, 

fáradozását. Ha nem is tökéletes, akkor sem a hibát venni észre mindjárt. Utólag 

is rákérdezhetett volna, hogy esetleg egy más formájú égőre nem lehetne-e 

lecserélni? Persze megindokolva a kérését. A férj pedig bevallhatta volna, hogy 

tényleg nem érti, hogy mit jelent a bumszli szó. A feleség azóta is szeret mindent 

átkeresztelni, de ha valamit nem ért, a férj csak legyint: Bumszli! 

 

Miglinszki Péter és Juli 

 

 

 

Rövid bemutatkozás 
 

Nem vagyunk túlságosan sportos emberek, de az extrém sportokat kedveljük. 

Egyik évben búvárruhát öltöttünk és hat és fél méter mélyen barátkoztunk a 

körülöttünk úszkáló delfinekkel. Aztán elmúlt két esztendő és hiányozni kezdett 

a kaland. Elutaztunk Dél-Afrikába, szafarira.  

- Jó, mondta az asszony, de az oroszlánt azért nem simogatjuk meg, 

ugye? 

- Persze, hogy nem. 

Az oroszlánt tényleg nem simogattuk meg, csak fényképeztük – egy méter 

távolságból, úgy, hogy köztünk nem volt kerítés. De azért a gepárdot 

megsimogattuk. És egy vizilovat is. 

Ehhez képest az, hogy Cape Canaveralben, a Kennedy űrközpontban két évvel 

később beültünk az űrsikló kabinjába, már igazán szelíd kaland volt. 

 

Derera Mihály és Éva 
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TEMPLOMUNK VASÁRNAPJAI 
 

A templom évéről és templomunkról való gondolkodásunk 

végére mi is illene jobban, minthogy felidézzünk egy 

igehirdetést. Hiszen ez a legfontosabb, amiért ide jövünk 

vasárnaponként. Bármi is legyen a téma, akinek van füle a 

meghallásra és van szíve a befogadásra, az evangélium 

hirdetésében örömöt és lelki megújulást talál. 2019 május 

5-én, Anyák napján így hirdette Sóskuti Zoltán az igét. 

 

Megtartó támaszunk 

 
 

1.) ISTEN AKART, TEREMTETT MINKET – NEM VÉLETLENÜL 

VAGYUNK! 

Egyszer valaki elmondta, 

hogy őt nem akarták a 

szülei, csak „bepottyant” a 

háború végén, és nem 

tudták elvetetni. „Ezért 

Anyám sosem szeretett 

igazán.” 

Többen vannak így. De 

nagy teher lehet ez egy 

életen át! Nem akarták 

őket; vagy nem akkor 

akarták; vagy fiút várták és 

lány lett, vagy 

megfordítva... Ezt nem 

lehet visszacsinálni – 

legfeljebb elfogadni, 

valahogy megbékélni vele, 

elhordozva ezt a sebet.  

Jó ilyenkor tudni, mélyen hinni, hogy nem ember akaratából születtünk, hanem 

Isten akarta, hogy éljünk! Egyedül a hála oldhatja ezt fel: Isten akart engem! 

Az Ő szuverén teremtő kezében van a születés: van, hogy nem akarjuk és mégis 

lesz gyerek; van, hogy akarjuk, de valamiért (mi nem tudjuk, nem értjük, miért) 

mégsem születik gyermekünk. 

Olvasmány: Zsolt 139,1-18 

 

 Alapige: Zsolt 139,13-16 

 

13 Te alkottad veséimet, te formáltál anyám 

méhében. 

14 Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és 

csodálatos; csodálatosak alkotásaid, és lelkem 

jól tudja ezt.  

15 Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor 

titkon formálódtam, mintha a föld mélyén 

képződtem volna.  

16 Alaktalan testemet már látták szemeid; 

könyvedben minden meg volt írva, a napok is, 

amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt 

meg belőlük.  

 

https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/139/#13
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/139/#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/139/#15
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/139/#16
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2.) ISTEN FORMÁLT MINKET AZ ANYAMÉHBEN – NEM 

VÉLETLENÜL VAGYUNK OLYANOK, AKIK VAGYUNK! 

 

Mi gyönyörködhetünk abban, amit alkottunk? Nézd a gyermeket, aki 

homokvárat épít, vagy legóból alkot valamit – hogy örül, milyen büszkén tekint 

rá és játszik vele! 

Teremtő Istenünk is gyönyörködött alkotásában minden nap végén. Azért 

teremtette örömmel a világot és benne az embert, mert gyönyörködni akart 

benne, ahogy keze alkotása visszatükrözi végtelen dicsőségét, bölcsességét, 

szeretetét...! 

Ezt csúfította el a sátán és vele tartva az ember.  

Isten azonban nem mondott le a gyönyörködésről: benned és bennem is 

gyönyörködni szeretne!  

Ezért nem hagyta abba, ezért akart és formált téged. Ezért vagy: hogy te is 

visszatükrözzed Isten végtelen dicsőségét, bölcsességét, szeretetét...! 

 

a.) Ma már 3D–s ultrahanggal bekukucskálhatunk Isten titokzatos műhelyébe 

(az Édesanyák méhébe) – nem igazán helyes dolog ez. Sőt már lombikban szinte 

mi „teremtünk”. 

Ma már a genetika sokmindent megmagyaráz (sajnos már be is avatkozik) – 

látjuk, mi minden a génjeinken múlik, mélyen meghatároz minket... Hiszen a 

fogantatás pillanatában szinte minden külső–, belső tulajdonságunk készén áll, 

a két sejt találkozásától egy új élet, egy ember született – ha még rejtve is. 

(Ebből is sok minden következik...!) 

Mindezek ellenére, mi hisszük, Isten formál minket, Ő az Úr az anyaméh felett, 

Ő az Úr a génjeink kialakulásában! 

Isten döntött Édesanyánkról – és Édesapánkról is. A körülményeinkről is Isten 

döntött: mikor és hova születtünk. 

Mi ezt sem értjük sok tekintetben. Miért éppen ide, miért ebbe a családba, miért 

ilyen külsővel teremtett minket az Úr...? Sorolhatnánk a miértjeinket... 

Azonban Istennek így tetszett, így akarta! Hallatlanul nagy vigasztalás és 

bátorítás van ebben! Ez lehet az igazi alapja az önelfogadásnak: hogy végre 

IGENt mondj magadra, arra, aki vagy. 

 

b.) Azonban van itt még valami – pontosabban még valaki! Azt mondtuk, hogy 

Isten nem mondott le a gyönyörködésről: benned és bennem is gyönyörködni 

szeretne. 
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Igen, de a bűn minket is mind jobban eltorzít – és így nem azok vagyunk, akinek 

Isten formált minket. Milyen szomorúság lehet az Úristennek, hogy az 

anyaméhben alkotott valami szépet – és az folyamatosan torzul, torzója lesz 

alkotásának...! 

Ezért az Atya elküldte Egyszülött (!) Fiát, Jézus Krisztust Mária méhébe 

emberré formálva – és azt, Akiben mindvégig gyönyörködött („ez az én 

szerelmes Fiam, akiben gyönyörködöm”), megrontotta értünk! Gondolj bele: 

elcsúfították Jézust bűneink! 

Azért, hogy mint Feltámadott Úr helyreállítson minket felülről–belülről, 

átformáljon, és gyönyörködhessen bennünk! 

A hívő ember, aki megtért, Krisztust befogadta szívébe, ezért tud már 

gyönyörködni magában (Isten benne végzett formáló munkájában), ezért nem 

utálhatja meg magát, ezért is tudja már elfogadni és szeretni önmagát! 

 

 

3.) ISTEN LÁTOTT ÉS LÁT MINKET FORMÁLÓDÁSUNK ALATT, 

EGÉSZEN ISMER – SOSEM VOLTUNK, SOSEM VAGYUNK EGYEDÜL! 

 

A 139. Zsoltár kontextusban állnak az eddig kibontott mondatok. E gyönyörű 

zsoltár alaphangja az ISTEN közelségben ébredő mély bizalom. Isten lát, ismer, 

ért. Nemcsak akart, nemcsak megformált – hanem velem van!  

Az Újszövetség nyelvén mi már mondhatjuk, hogy Jézus Isten Lelkét ígéri, Aki 

mindig velünk lesz: „én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad 

nektek, hogy veletek legyen mindörökké(...)”, „Nem hagylak titeket árván, 

eljövök hozzátok.” (Jn 14, 16;18) 

 

Ez az a „három lábú támaszték”, ami megtart minket. 

Sóskuti Zoltán 

lelkipásztor 

 
 

 

Kettőspont c. lap. (korábbi nevén: Keresztút/r)  

XIII. évf. 23. szám, 2019 Pünkösd  

A lapszámot szerkesztette: Dr. Derera Mihály  

Felelős szerkesztő: Sóskuti Zoltán.  

Kiadja: Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  

Nyomda: Áldási Pál.  


