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„...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a 
meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.” 

1Kor. 1,10 

Ö S S Z H A N G 
A Rákoscsabai Református Egyházközség lapja 

 

Jézus mondja: "Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, 

meglátod az Isten dicsőségét?"         János 11,40  



Gondoltál már úgy a sebekre, forradásokra, mint olyan jelekre, amelyek hitelesítik az életedet, 

Krisztuskövetésedet, bizonyságtételeidet? Én bevallom sokáig nem. Aztán olvastam egy 

gondolatsort Amy Carmichael-től, aki több mint 50 évig dolgozott misszionáriusként 

Indiában. Ő többek között árvaházat alapított és számtalan könyvet írt.  

Egy szemléletformáló gondolatsorát idézem, mely böjti időben illetve nagypénteken 

megállásra késztethet: 

"Hol van sebed? 

Kezed, lábad, tested rejt-e heget? 

Hallom, ahogy dicső tetteid éneklik, 

fényesen ívelő csillagod éltetik: 

De hol van sebed? 

 

Hol van sebed? 

Engem az íjászok megsebeztek. 

Fára feszítettek; széttéptek, megöltek 

a vad ragadozók, melyek körülvettek. 

Hol van hát sebed? 

 

Nincs seb, sem forradás? 

A tanítvány legyen olyanná, mint mestere, 

ki nyomomban jár, lándzsával sebzett lábfeje. 

 

Ám a tiéd még ép, egész: 

vajon követhet-e régóta már, 

kin nincs seb, sem forradás? 
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"Amikor útnak indult (Jézus), odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: 

Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?."  Mk 10,17 

Mivel volt tele a gazdag ember keze, ami miatt nem tudta elfogadni az örök élet ajándékát 

Jézustól? Tennivalókkal, feladatokkal, intéznivalóval. 

Akkor futott már Jézus után, amikor Jézus elindult onnan, ahol tanított. Késve ért oda, mert 

előbb még el akart intézni valamit. Nem ez az „előbb" az oka annak, hogy lemaradunk sok 

jóról, amit Jézus az őt keresőknek kínál? 

Mivel késve érkezett, nem hallotta azt, amire a legnagyobb szüksége lett volna, amivel Jézus 

befejezte tanítását: „aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen 

sem megy be abba." Mk 10,15 Éppen ez volt ennek az embernek a kérdése: ki mehet be Isten 

országába? Éppen ezt magyarázta Jézus: az örök élet ajándék, azt nem lehet sem kiérdemelni, 

sem megfizetni, csak alázatos hittel elfogadni, „...mit tegyek, hogy elnyerjem...?" Azt tedd, hogy 

tartsd a kezed, és hálásan fogadd el! 

Ezt azonban nem lehet így futtában, mellesleg, minden dolgunk után. Ez vagy fontos neked 

valóban, és akkor minden elé helyezed, vagy csak utólag hallod, hogy ilyen is van, de nem 

lesz a tied. 

Egyre jobban felgyorsul körülöttünk az élet, egyre több feladat terhel, és számos lehetőség 

csábít, túlterhelt emberek vagyunk, akiknek tele van a fejük gonddal, a naptáruk 

tennivalókkal, és sok fontos dologra nem szánunk időt. Még a vasárnap is úgy telik gyakran, 

mint a többi nap. A sürgős gyakran kiszorítja azt, ami igazán fontos lenne. Nehogy úgy 

járjunk, mint Jézus példázatában azok, akik késve érkeztek a menyegzőre, s már bezárták 

előttük az ajtót - Máté 25,10! 

Csendesedjünk el, s inkább mást hagyjunk el, de törődjünk a lelkünkkel és egymással, amíg 

lehet!  

 

 

  Füle Lajos: 

 

Siessetek, hamar lejár! 

Kegyelme már régóta vár. 

Ma még lehet, ma még szabad, 

borulj le a kereszt alatt! 



 

 

 

 

Egy fiatalember, komoly, hívő krisztusi 

ember, vendégségbe ment keresztyén 

baráti körbe, és ott megkezdődött a 

beszélgetés. a háziasszony, ahogy szokás, 

kellő időben nagy tálakon finom 

szendvicseket szolgált fel, ami szem- 

szájnak ingere. Ez a fiatalember udvariasan 

egy csésze cukortalan teát vett csak és egy 

pogácsát. Feltűnt a háziasszonynak, hogy 

mindenki bőségesen eszeget, és hiába 

kínálja ezt a hívő fiatalembert, ő elhárítja. 

Végül, ahogy kedves magyar 

háziasszonyok szokták, szinte sértődötten 

kérdezte:  

- No, hát miért nem eszik? 

A csendes válasz ez volt:  

- Ne haragudjon, én ma böjtölök.  

Felkapták a fejüket a jelenlévők, a 

háziasszony meg összecsapta a kezét: 

- Hát ez, hogy lehet? Hiszen maga 

református! Úgy tudom, hogy már a 

katolikusoknál is enyhítették a böjtöt. 

Bizonyos jócselekedetekre lehet a 

böjtöt átváltani.  Maga pedig mégis 

böjtöl?  

Valaki még el is nevetette magát és azt 

kérdezte:  

- Mi az visszamentél a középkorba?  

Más valaki azt mondta, hogy mostanában 

háromféle ember böjtöl: a sportolók a 

teljesítményért, de ez az edzési terv része; 

a hízásra hajlamos hölgyek, de az 

fogyókúra; és a gyomorbajosok, de az meg 

diéta. Más böjtöt már nem nagyon ismer ez 

a világ. Akkor a fiatalember így szólt: 

- Ne haragudjatok, kiszalad a számon, 

nem akartam erről beszélni. Akkor 

szoktam böjtölni, ha úgy érzem, 

mintha kissé eltávolodtam volna az én 

Uramtól, ha „szakadozik” a 

kapcsolatom felfelé. Tudjátok, ha 

böjtölve imádkozom, akkor egész más 

lesz a kapcsolatom Istennel. A 

monológból dialóg lesz, érzem a 

visszarezgését az imámnak, egyébként 

ne haragudjatok, bibliai dolgot 

cselekszem. Jézus is böjtölt. Az 

ApCsel könyve tele van böjttel. Az 

apostolok böjtöltek és imádkoztak. 

Például az antióchiai gyülekezetben is 

így rendelték a missziós munkára 

Barnabást és Sault. (ApCsel 13:2) 

A társaság elcsendesedett és komolyan 

kezdtek beszélgetni a böjtről. Volt, aki azt 

mondta, hogy ő megpróbálja. Egyébként 

protestáns társaság volt. Felfedezték a 

böjtnek egy egészen új dimenzióját. 

Hallatlan lehetőségek rejlenek abban a 

böjtben, amit ez a fiatalember felismert. Ez 

a böjt az egyén kapcsolatát erősíti 

Istennel.  

Hadd említsek meg néhány ökumenikus 

böjti lehetőséget, ami az embertársammal 

is, a családommal is, másokkal is erősíti a 

kapcsolatomat! 

Felkereste a lelkigondozó lelkipásztort egy 

fiatalasszony, akit 10 évvel azelőtt ő 

esketett, sőt valamikor ő keresztelt, 

konfirmált. Teljes bizalommal volt az 

öregbojtárhoz, leült vele szemben könnyes 

szemmel és elmondta:  

- Ne tessék haragudni, ide jöttem 

panaszkodni, baj van a 

házasságunkkal. Elnémult a 

házasságunk. A férjem egyre 

visszahúzódóbb lett, eltűnik a 

szobájába, nem beszélgetünk. Félek, 

hogy kialakul egy páros magány és az 



úgy nem lesz jó. Tessék már segíteni, 

tessék már a férjemmel beszélni!  

A lelkipásztor meghívta őket egy csésze 

teára és ők el is mentek. Megindult egy 

célzott beszélgetés. A lelkipásztor a férfi 

szívét vette célba és állandóan őt 

kérdezgette, de valahogy mindig az 

asszony válaszolt. Amint a férfi kinyitotta 

volna a száját, az asszony már mondta a 

magáét. Nos, vége lett a teának. A szomorú 

menyecske másnap felhívta a 

lelkipásztorát: 

- Tessék már mondani, most mit tetszik 

tanácsolni?  

A lelkipásztor azt kérdezte:  

- Van ott kéznél egy Biblia? Lapozza fel 

kérem, a Jakab 1: 19-et! 

- „Kérlek pedig titeket testvéreim, legyetek 

gyorsak a hallásra és késedelmesek a 

szólásra.”  

Az igét hallva meglepődött a fiatalasszony 

és azt kérdezte:  

- Azt tetszik gondolni, hogy sokat 

beszélek, és keveset hallgatok?  

- Nem én mondtam!  

Mosolygott a telefonba a lelkész. 

- És akkor mit tetszik tanácsolni? 

- Hát, ha egészen pontosan és 

egyszerűen akarok fogalmazni, akkor 

tegyen cipzárt a szájacskájára – 

mondta a lelkész. 

Nos, ez a második böjt a szóböjt. Tudunk e 

szóböjtöt tartani? Tessék elhinni, könnyebb 

nem enni egy napig, mint szóböjtöt tartani! 

Lehet, hogy azért romlik meg egy 

házasság, mert valaki túlbeszéli a másikat. 

Az egyik fél nem jut szóhoz és akkor a 

másik panaszolja, hogy a párja nem beszél. 

Ezt sokszor észre sem vesszük. Mai 

világunkban az a legnagyobb baj, hogy az 

embernek nincs embere. Nincs embere, aki 

meghallgassa. Ha valaki mondani kezdi a 

kis problémáját, mi mit mondunk? „Az 

semmi, ezt hallgasd meg!” Ugye így van, 

testvérek?  Vagy: „Várjál, várj csak, hadd 

mondjam én!”  - és akkor átvesszük a szót. 

A hallgatás „nehézségét” egy érdekes 

pszichológiai mérés is alátámasztja. 

Laboratóriumi körülmények között 

pontosan kimutatták, hogy sokkal 

kevesebb pszichikus erő kell a beszédhez, 

mint a türelmes hallgatáshoz, mint az 

empatikus odafigyeléshez. Az odafigyelő 

hallgatás több energiát fogyaszt, mint a 

beszéd. Sokszor azért beszélünk, hogy 

megkönnyebbüljünk. 

Még egy külföldi példát hadd említsek: 

egy pszichológus, zsebében stopperórával, 

felkereste az egyik város összes 

felekezetének lelkészét és mindenkinél 

előadta ugyanazt a nagy „Lelki 

problémát”. Amikor a pszichológus 

elkezdett beszélni, megnyomta a zsebében 

a stopperórát, s akkor állította le, amikor őt 

félbeszakította a lelkész. A kísérletből a 

következő tapasztalatot szűrte le: átlag 8 és 

fél perc volt, amíg kibírta a lelkész, hogy 

ne szakítsa félbe és rögtön tanácsot ne 

adjon. Bizony szükséges a szóböjt! 

Próbáljuk meg egyszer mi is, jusson 

eszünkbe a stopperóra, amikor a 

családunkból valaki, vagy egy barátunk 

ismerősünk, hozzánk fordul segítségért, 

meghallgatásért: egy percig kérdezek, és 

egy óráig hallgatok, odahallgatok, 

odafigyelek szeretettel és megértéssel. 

Miért? Mire jó az, hogy szóböjtöt tartunk? 

Azért, mert ha valaki egy óráig mondja, 

kijön belőle - bocsánat a hasonlatért - a 

lelki szalonnabőr. Ki kell, hogy jöjjön. Hát 

hol jöjjön ki, ha nem a testvére előtt, aki 

tartja a lelki lavórt és megtörli a száját és 

egy pohár vizet ad utána? 

Ráadásul, ha valaki egy óráig mondja, 

maga jön rá az élete megoldására. Ezt 

igazán saját tapasztalatomból mondom, 

negyven éve ülök emberekkel szemben. 

Nehogy azt gondolják, hogy bölcs 



tanácsokat tudok adni, dehogy tudok! De 

már meg tanultam valamelyest hallgatni. 

Fél óráig már tudok hallgatni, csak 

háromnegyed óra után kezdek fészkelődni. 

Akkor azt mondogatom magamban: 

„Nyugi-nyugi öreg!” S még mindig várok. 

A végén rájönnek, általában maguk jönnek 

rá a dolgokra. Nekem csak azt kell 

mondanom: nagyszerű! Látja, Ebben a 

dialógusban, mi1yen szépen felismerte a 

dolgokat. - Most pedig imádkozzunk! 

Mondjuk el és köszönjük meg Istennek, 

hogy megtalálta a megoldást. 

A hallgatásnak gyógyító hatása van. A 

szóböjt tehát gyógyít.  

A harmadik böjt kissé hasonlít a 

szóböjthöz: ez a beleszólási böjt. Bizony, 

sok élet ment tönkre olyan családokban, 

ahol valaki mindig mindenbe beleszól. 

Nem adhat a szülő nagyobb ajándékot a 

gyerekének, minthogy serdülőkorban el 

tudja vágni a lelki köldökzsinórt. És 

tanácsot is csak akkor ad, ha kérik a 

tanácsot.  

Adhatunk tanácsot, ha kérik. A negyvenen 

is túl lévő lányom egyszer lezökkent elém 

és azt kérdezte tőlem, hogy most mit 

csináljon? Én visszakérdeztem:  

- A férjeddel megbeszélted?  

- Nem! - mondta 

- Tessék előbb a férjeddel megbeszélni! 

És ha még mindig probléma, akkor 

gyertek el mind a ketten és akkor 

megbeszéljük együtt.  

Nagyon fontos a beleszólási böjt. Recseg-

ropog sok házasság, s ennek egyik alap oka 

a szóböjt hiánya, a másik a beleszólási böjt 

hiánya! Igaz(?), nagyon nehéz nem 

beleszólni. Főleg akkor, ha látja az ember, 

hogy szegény fejük koppanni fog a falon! 

De majdnem mindegyikünk csak a saját 

kárán tud tanulni. Nagyon kevés olyan 

bölcs ember van, aki a más kárán tanul.  

Evangéliumi példánk is van arra, hogyan 

kell gyakorolni a beleszólási böjtöt. 

Amikor a tékozló fiú kikérte a vagyont, 

magától értetődő lett volna, hogy azt 

mondja az apja: „Egy csodát adom én 

neked oda a vagyont. Hát mit képzelsz te! 

Hová akarsz menni? Te tékozolni akarsz! 

Dehogy adom ki, nem mész sehova, itthon 

maradsz. Amíg az én kenyeremet eszed, 

itthon maradsz!” Az atya azonban 

elengedi, és a fiú elmegy. Az atya hagyja, 

hogy betörje a fejét, hagyja, hogy eljusson 

a disznók vályújáig. De amikor jön vissza 

rongyokban, elébe fut, és utólag sem akarja 

megleckéztetni a fiát. Ilyen Atyánk van 

nekünk! 

Ha ilyen Atyánk van, akkor a földi szülő is 

vegye komolyan a beleszólási böjtöt! Ha 

nem muszáj, nem szólok bele. Ha 

lehetséges, kibírom, ha Isten Szentlelke 

erőt ad. Jaj, de sok erő kell nem beleszólni. 

Hagyni kell, hogy elhibázza, legalább tanul 

belőle.  

A következő ökumenikus böjt, a 

megszólási böjt. Bizony, ez a böjt nagyon 

ráfér minden közösségre. Mint gyakorló 

lelkipásztor merem mondani, a legtöbb 

gyülekezetnek az a tragédiája, hogy mindig 

van ott hat - nyolc - tíz rágicsáló ember. 

Ebbe tönkre tud menni egy közösség. A 

Károli Biblia kemény szóval illeti ezt a 

típust: súsárló! Nagyon szép régi magyar 

szó a súsárlás. A templomajtóban 

elkezdődik: „hallottad, hogy a Manci…? 

Hallottad, hogy mit csinált a Csóka 

néni…?” S ahogy terjed a hír, úgy alakul, 

változik – de soha nem pozitív irányba. 

Ismerjük a fülbesúgós játékot. Mire a sor 

végén állóhoz ér a szó, valami egészen más 

jut el, mint ami elindult.  

Volt egy drága, aranyos tanárom a 

gimnáziumban, komoly hívő ember. 

Mindenkiről csak jót mondott. Illetve 

megpróbálta, de füllenteni azért nem akart. 



Ha kiszaladt a száján, hogy hát lustácska, 

rögtön hozzátette: „akárcsak én.” Így 

azonosította magát a másik emberrel. 

Ekképpen is lehet gyakorolni a megszólási 

böjtöt. 

A negyedik böjtre furcsa nevet találtam: 

megszólaltatási böjt. Ha nincs az 

embernek embere, van mása. Van annyi 

ricsaj-kasznija, hogy az már túlzás. 

Majdnem minden családban szól valami: a 

televízió, a rádió, vagy a magnó. Ebbe 

lassan bele lehet őrülni. A híres olasz 

zeneszerző Verdi, állítólag drága pénzen 

még a szomszéd összes kakasát is 

megvette, hogy a komponáláshoz nagyobb 

csendet teremtsen. De mi már nem tudjuk a 

szomszédok televízióit megvenni, meg az 

össze zajforrást a környéken! 

Ricsajvilágban élünk, és mi hívő emberek 

is csodálkozunk azon, hogy nem szólal 

meg a HANG. Hát hová szóljon? Mikor 

szóljon? Hiszen mindig szól egy másik 

hang! Panaszkodunk, hogy az imánk 

visszahullik, mint a feldobott kavics, hogy 

nem csendül meg a csend, nincs 

békességünk, nincs nyugalmunk, de arra 

nem panaszkodunk, hogy reggeltől estig 

zúg, zakatol, bömböl valami mellettünk.  

A templomba is a zajból megyünk. Az 

istentisztelet előtt ott is folyik a sutyorgás: 

„Te, tettél fokhagymát a spenótba? 

Elzártad a gázcsapot?”Aztán elhangzik az 

ámen, az utolsó ének, s a templom előtt 

már újra: „Hallottad…?” S akkor el 

vagyunk keseredve, hogy lapos a 

hitéletünk, hogy amíg az istentiszteleten 

ültem, folyton ezen vagy azon járt az 

eszem. Bizony, ötven éve állok a 

szószéken szemben az emberekkel és néha 

látom a semmibe révedező szemeket vagy 

éppen csendesen szunyókálnak – szinte 

kísértést érzek, hogy felkiáltsak: „Hahó… 

jöjjön már vissza egy kicsit és ébredjen 

fel!” Bizony mindezért a 

figyelmetlenségért, szellemi elfáradásért az 

állandó ricsaj a felelős: annyira telítődünk 

a zajjal, hogy már semmit nem tudunk 

befogadni Isten csendjéből. 

Amikor az infarktusom után a füredi 

szívkórházban pihengettem, szomorúan 

láttam, hogy a parkban pihenő emberek 

nagy része még oda is magával cipelte a 

zajt, egy-egy zsebrádió vagy mp3-lejátszó 

formájában. Tessenek mondani, lehet így 

gyógyulni? Még testileg sem, nehogy 

lelkileg! Pedig végre szanatóriumban 

lehettek, szemben a tihanyi apátsággal, s 

csobogott a víz, daloltak a madarak, csend 

lehetett volna körülöttük! 

Higgyük el végre, hogy csak a 

megcsendülő csendből lehet igazán kilépni 

feltöltekezve, meghallva Atyánk hívó 

szavát, új feladatra készen!  Higgyük el és 

hallgassunk oda – a csendre és Őreá, Aki 

szólni akar hozzánk. 

Megismétlem: barátkozzunk meg a böjttel! 

Tisztogassuk meg ezt a Szentlélek 

templomát, a testünket is. Merjünk 

egyszer-egyszer böjti napot tartani, 

kenyéren és vízen és akkor 

megtapasztaljuk, milyen hasznos az a 

testünknek, lelkünknek, szellemünknek is. 

Nem véletlenül van a Bibliában. Próbáljuk 

meg a szóböjtöt. Próbáljuk meg a 

beleszólási böjtöt, a megszólási böjtöt és 

természetesen a megszólaltatási böjtöt! 

Biztos vagyok benne, hogy mind: áldott 

„próba” lesz.  
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Édesatyánk!  

– –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dsida Jenő 

Nagycsütörtökön 

 

A szél suhogva borzong 

az olajfa-lombokon. 

A kanyargós úton, által az erdőn 

tömöttsorú fáklyások jönnek. 

 

Testemet ételül adtam, 

véremet italul adtam, 

könnyel mostam meg lábaitokat; 

Mégis egyedül maradtam. 

 

 

 

 

 

Hajnal-derengés borzong 

a sötét lombokon. 

Júdás után, által az erdőn 

sátánarcú fáklyások jönnek. 

 

Testvéreim, tanítványaim! 

Égignyúló kemény kereszten 

holnap megölnek engem! 

És ti alusztok, mélyen alusztok! 

 

1929  
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Egyszer azt mondta valaki, amikor beszélt 

nekem a hitéről, hogy ő mindig is hívő ember 

volt, s már kisgyermek korában eleve azt 

tapasztalta, hogy hisz. Megmondom őszintén, 

elég szkeptikusan, hogy ne mondjam: 

hitetlenül fogadtam ezt a kijelentést. Azt 

ugyan elképzelhetőnek tartom, hogy vannak 

egyes emberek, akik hajlamosabban hinni 

valamiféle istenben, „felsőbb akaratban” vagy 

valami hasonlóban, mint mások. De azt, hogy 

valaki születésétől fogva keresztyén hívő 

legyen, azt semmiképp sem gondolhatjuk, 

mivel Isten igéje épp az ellenkezőjére tanít 

minket… 

 E tekintetben félrevezető lehet a 

csecsemőkeresztség hagyománya, hiszen 

ennek liturgiájában elhangzik, hogy a gyermek 

a keresztyén anyaszentegyházba befogadtatik. 

Így az a hamis elgondolás alakulhat ki 

bennünk, hogy a keresztyén hívők száma 

megint egy fővel növekedett. Azt viszont 

fontos erről tudni, hogy – a reformátorok 

szerint – a keresztség az üdvösség ígéretét 

tartalmazza. S ha a gyermek felnövekedve 

nem fogadja szívébe ezt az ígéretet az 

evangélium üzenetében, akkor önmagában a 

keresztség sákramentuma biztos, hogy nem 

lesz üdvözítő erejű. Keresztyénnek nem lehet 

születni (s a hitet egy külső szertartás sem 

pótolhatja), hanem minden ember életében el 

kell következnie annak a pontnak, hogy hitre 

jut: elfogadja Jézust élete Megváltójának és 

Urának. 

 6. A hitről szóló, előző cikkünkben öt 

pontban tisztáztuk, hogy noha az igazi hitnek 

elengedhetetlenül része a bizalom, a 

ráhagyatkozás, ugyanakkor van egy ismereti 

eleme is, s ennek a középpontja és alapja: 

Jézus Krisztus megváltói kereszthalála és 

feltámadása. Azért élhetünk újra szabadon a 

szent Istennel közösségben, mert Ő kifizette 

minden tartozásunkat (amit vétkeinkkel 

halmoztunk fel) helyettünk. Ebben a történelmi 

tényben viszont lehetetlen eleve hinni, hiszen 

előbb hallani kell róla… Pál apostol a 

rómaiakhoz írt levelében így ír erről: „A hit 

tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus 

beszéde által.” (Róm 10,17) Közvetlenül ezen 

igevers előtt pedig ezt írja: „…Hogyan is 

higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan 

hallják meg igehirdető nélkül?” (Róm 10,14b) 

 Ezekből a bibliai kijelentésekből 

választ kaphatunk arra a kérdésre, honnan 

származik az igazi, keresztyén hit. Mi ültetheti 

el és erősítheti meg azt a szívünkben? Az 

apostol felelete egyértelmű: Isten igéje – az 

igehirdetés. Hiszen „tetszett az Istennek, hogy 

az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a 

hívőket.” (1Kor 1,21b) Az Úr mind a mai napig 

az igehirdetésen (és az igeolvasáson) keresztül 

szólíthat meg, hogy élő hitre vezessen 

bennünket. Ez az Ő felelőssége és munkája, 

hiszen senki nem tud hitet teremteni még a 

saját szívében sem. A mi felelősségünk viszont 

az, mert erre kaptunk képességet és erőt, hogy 

a Bibliát napról napra kezünkbe vegyük, azt 

állhatatosan olvassuk, és a vasárnapi 

istentiszteletre és más igei alkalmakra 

eljárjunk, hiszen ezek azok a fórumok, ahol az 

emberi szó Isten újjáteremtő szavává válhat 

számunkra. Erről a csodáról Pál így ír: „Ezért 

mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy 

amikor hallgattátok az Istennek általunk 

hirdetett igéjét, nem emberi beszédként 

fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, 

aminthogy valóban az, és annak ereje 



munkálkodik is bennetek, akik hisztek.” (1Thessz 

2,13) E szerint: az emberi bizonyságtételen 

keresztül (legyen az igehirdetés, Bibliaóra 

vagy épp maga a Szentírás) az Úr maga szólít 

meg és munkálkodik bennünk. 

 7. Mennyire felszabadító, hogy még a 

hitünket is a minden kegyelem Istenére 

bízhatjuk, s nem nekünk kell görcsösen 

erőlködnünk, hogy higgyünk! Az igazi hit 

tehát nem emberi teljesítmény, hanem épp 

ennek hiányának beismerése, s az Úr 

ajándékainak elfogadása. A szeretet az, 

amelyik mindig adni kíván, a hit pedig 

elfogad: egy teljesen üres, kinyújtott kéz, 

amelyet Isten mindenható kegyelme ragad és 

tart meg az üdvösségre. Ahogy Péter apostol is 

írja: „Titeket pedig Isten hatalma őri hit által az 

üdvösségre…” (1Pt 1,5a) A keresztyén hit 

ennyiben tehát teljesen „passzív”, azaz nem 

kell teljesítenie az embernek semmit, hanem 

ingyen ajándékként átveheti Isten kegyelmét, 

minden ígéretét és igazságait Krisztus 

személyén és megváltói művén keresztül.  

 8. A keresztyén igehirdetés és a 

Szentírás középpontjában tehát maga Jézus áll. 

S ebben rácsodálkozhatunk egy újabb 

különbségre, ami a keresztyén hit és minden 

más filozófia vagy vallás között van. A 

filozófusok az írásaikban mindig elvont, 

történelem feletti igazságokat közvetítenek. 

Amit tanítanak nekünk, az sohasem egy 

történet, hanem absztrakt kijelentések 

gyűjteménye. A vallásokban pedig az 

figyelhető meg, hogy noha kapcsolódnak 

hozzá történelmi események, történetek, 

legendák, esetleg csodatörténetek is (pl. 

buddhizmus, iszlám etc.), de a tanításuk 

lényege mégsem ezek, hanem egyfajta 

világnézet, de leginkább: erkölcsi és 

életvezetési parancsolatok összessége. A többi 

vallásban nem a vallásalapító személye és 

élete a legfontosabb, hanem azok a parancsok, 

amelyek megtartásával az ember megválthatja 

önmagát… 

 Ezzel szemben a keresztyénség alapja 

egy történelmi tény és egy személy: Krisztus 

tökéletesen engedelmes életével, s a mi 

bűneink jogos ítéletét elhordozó halálával 

megváltott minket az Úr pokoli haragjától, s 

Isten szeretett gyermekeivé tett bennünket. S 

mivel igazságtalan lett volna, ha az egyetlen 

bűntelen a halálban marad, ezért Jézus 

feltámadt, s így nyilvánvalóvá vált számunkra: 

az Ő élete és halála tényleg tökéletes volt, és 

elégtételét az Úristen elfogadta, és mindörökre 

érvényesnek nyilvánította. 

 Húsvétra készülve ne feledjük: Jézus 

halálának és feltámadásának örömhíre 

nemcsak egy meghatározott ünnepi 

időszakban, hanem az év minden egyes napján 

életünk kimeríthetetlen erőforrása lehet, így 

felszabadultan és biztonságban, Isten 

gyermekeiként járhatunk a világban. Hiszen 

bűneink bocsánata, ill. mennyei Atyánk 

gondoskodó, vezető, örök életet adó kegyelme 

egyedül Jézus isteni személyén és tökéletes 

megváltásának történelmi tényén alapszik, 

amit senki és semmi nem tud megváltoztatni 

vagy semmivé tenni. Hála és dicsőség ezért 

Neki! 

 

 (Folytatás a következő számban) 
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Becslések szerint szerte a világon mintegy százmillió főre tehető az üldözött keresztyének 

száma. Soha nem forgott veszélyben egyszerre ennyi Krisztus-hívő élete, mint napjainkban.

Vallási, etnikai, gazdasági és politikai okokra visszavezethető gyűlölködés-sorozatként is 

felfoghatnánk a történelmet, a világ bármely pontját beleértve és az elkövetők között a magukat 

keresztyénnek vallókat is feltüntetve. A 21. századdal sem csökkentek a vallási és etnikai 

kisebbséghez tartozók szenvedései, épp ellenkezőleg. Csak a keresztyénséget tekintve, míg a 

múlt században évente mintegy 150 000 Krisztus-hívő esett áldozatául a vallási alapú 

üldözésnek, az új évezredben ez a szám főként a szélsőséges iszlamista szervezetek erőszakos 

fellépése miatt megnövekedett. 

„A kisebbségekkel, köztük a keresztyén lakosokkal szembeni atrocitások legtöbbször az adott 

ország többségi, erős pozícióban lévő népcsoportja és vallása kizárólagosságra törő fellépésének 

következményei” – mondta el Horváth István, a Magyar Evangéliumi Aliansz és az OM missziós 

szervezet munkatársa. A muzulmán országok mellett ugyanis a hindu és buddhista uralom alatt 

levő államokban is jellemző a kisebbségek ellehetetlenítése és a velük szembeni durva fizikai 

erőszak alkalmazása, de sok esetben nem áll meg itt a többség, valamint a törvény erejével 

felruházott üldözők. 

 

Észak-Korea: Koncentrációs táborok 

Bár a Szovjetunió felbomlott, a kommunista 

berendezkedésű országokban sem illeti meg 

még mindig a szabad vallásgyakorlás joga a 

keresztyéneket. Helyzetük Észak-Koreában 

a legrosszabb. Olyannyira, hogy még mindig 

a távol-keleti ország vezeti a holland Open 

Doors International nevű szervezet által 

évente összeállított ötvenes listát, amely 

aszerint rangsorolja az országokat, hogy hol 

forog leginkább veszélyben a keresztyének 

élete. Senki nem tudja megmondani, 

valójában hányan lettek Krisztus-hívőkké a 

világtól hermetikusan elzárt kommunista 

országban, az azonban bizonyos, hogy 

mindazokat, akikkel szemben feléled a 

gyanú, hogy megtértek, kényszer-

munkatáborokba internálják. Jelenleg is 

hetvenezer keresztyént tartanak fogva a 

koncentrációs táborokban. Ha kitudódik, 

hogy valaki más istennek hódol, mint a 

kedves vezető (Észak-Korea kommunista 

diktátora), vagy Bibliát tart magánál vagy 

földalatti keresztyén összejövetelekre jár, 

különféle koholt vádakkal elítélik. 

A menekültek sincsenek biztonságban 

A keresztyénüldözésben élen járó országok 

listáján második helyen Szomália áll az 

afrikai ország nagy részét ellenőrzése alatt 

tartó szélsőséges iszlamista felkelőcsoport, 

az Al-Shabaab fellépése miatt. A dobogó 

legalsó fokán Szíria, majd szorosan mögötte 

Irak áll. E két ország területén alapítottak 

kalifátust muszlim szélsőségesek al-Bagdadi 

vezetésével Iszlám Állam néven tavaly 

nyáron. Az elmúlt fél évben több mint 

kétszázezer muszlim, jazidi, keresztyén, 

kurd és más népcsoporthoz, illetve valláshoz 

tartozó helyi lakos vesztette életét ezeken a 

területeken, több millióan pedig 

elmenekültek. Legtöbbjük iraki, török, 

egyiptomi, jordániai és libanoni 

menekülttáborokban él most is igen nehéz 

körülmények között. Az ENSZ már tavaly 

kijelentette, hogy csak a menekültek felének 

tudnak vizet és élelmet biztosítani. Több 

százezer ember fedél és meleg ruha nélkül 

kényszerül átvészelni a téli mínuszokat 

jelenleg is. 

Nem jártak jól……………………………. 

„Utólag bebizonyosodott, hogy a leigázott 

területeken maradt szírek és irakiak a 

maradás megszabott feltételeinek betartása 

ellenére is ki vannak szolgáltatva a 



terroristák kénye-kedvének. A lakosokat 

adófizetésre kötelezik, olyan magas árat 

szabva meg, amelyet lehetetlen kifizetni. A 

nőket elrabolják, és rajtaütésszerűen 

mészárolnak le családokat"  

Muszlimok felsőbbrendűségi érzése 

Mindezt nehéz európai szemmel az 

embertelenségen túl mással magyarázni, 

csakhogy többről van szó. Az iszlámban a 

politika, a vallás és a kultúra egységet alkot 

– az iszlám civilizáció. „Mohamed nemcsak 

vallási, hanem politikai vezető is. Az iszlám 

és az iszlamizmus viszont nem ugyanaz, 

fontos megkülönböztetni a muszlimokat az 

iszlamistáktól. A muzulmánok békében 

tudnak élni, de az iszlám politikai 

szárnyának meggyőződése, hogy az általuk 

képviselt politikai rendszer közvetlenül 

Allahtól adatott, ezért az felsőbbrendű és 

jobb a világon bármelyiknél, vagyis 

muszlimok lakta országokban a muszlim 

jogrendnek, a saríának kell érvényesülnie." 

A legnagyobb muzulmán lakossággal bíró 

Indonézia keresztyén lakosainak életére 

hullámokban törtek rá néhány évvel ezelőtt, 

a szigetországból egyre militánsabb üldözés 

terjed a Fülöp-szigetek felé is. A szaúd-

arábiai keresztyének még csak titokban sem 

gyülekezhetnek. Az arab országban ugyanis 

a saría értelmében elfogadott a becsület-

gyilkosság. Előfordul, hogy maguk a 

családfők veszik el keresztyén hitre áttért 

gyermekeik életét. Nyilvános lefejezésekre 

is sor kerül időnként, csakúgy, mint Iránban. 

A tehetősebb nászutasok kedvelt üdülő-

helye, a Maldív-szigetek 7. a keresztyén-

üldözésben élen járó országok listáján. A 

muszlim államban a saría értelmében tízéves 

kortól ugyancsak kiszabható a halálbüntetés. 

A Távol-Keleten is--------------------------- 

„A buddhista Laoszban is erőszakosan 

lépnek fel a keresztyénekkel szemben. 

Házaikat lerombolják, a híveket kiüldözik a 

pusztába, és megtiltják, hogy bárki étellel 

vagy vízzel lássa el őket. Két hete 

Vietnámban ért támadás két lelkipásztort: 

egy ötfős banda megkövezte és súlyosan 

összeverte őket. A lelkészeket korábban is 

érte már atrocitás, ahogy az általuk vezetett 

bibliaiskola növendékeit és más 

gyülekezetvezetőket is". 

India a hinduké-------------------------------- 

A világ legnépesebb államában többségében 

hindu vallásúak élnek. „India jelenlegi, 

nacionalista miniszterelnöke ötmillió fős, 

önkéntesekből álló magánhadsereget tudhat 

maga mögött, egyfajta indiai Magyar 

Gárdaként képzelhetjük el őket. Hindu 

vallási fanatizmusukkal és nemzeti 

öntudatukkal az indiai muszlimok és 

keresztyének millióira nézve egyaránt 

veszélyt jelentenek. Orissában, az egyik 

szövetségi államban például 2008-ban 

megtiltották, hogy a keresztyének 

megünnepeljék a karácsonyt. Amikor a 

hívek mégis összegyűltek a templomokban, 

a lesben álló hindu nacionalisták rájuk 

törtek, sokukat agyonverték, a templomaikat 

felgyújtották, a megmaradó keresztyén 

lakosokat pedig elűzték." 

Az International Christian Concern 

nemrégiben arra figyelmeztetett, hogy a 

Sangh Parivar elnevezésű hindu nacionalista 

csoport, vallási alapú tisztogatást tervez a 

keresztény kisebbség ellen Indiában, a 

Közel-Keleten tevékenykedő Iszlám 

Államhoz hasonlóan. 

Senki sincs biztonságban-------------------- 

Az Indiával szomszédos, muzulmán 

többségű Pakisztánban négy évvel ezelőtt 

végezték ki merénylők az egyetlen 

keresztyén minisztert, az istenkáromlási 

törvényt bíráló Shahbaz Bhattit. Nem sokkal 

korábban egy másik, muszlim vallású 

minisztert gyilkoltak meg ugyanezért. „A 

szigorú törvény miatt a muszlim országban 

sokakat hamisan megvádolnak isten-

káromlásért, amiért halálbüntetés szabható 



ki. A kivégzéssel azonban várnak – éveken 

át rendkívül nehéz körülmények között 

tartják fogva a vádlottakat. Az 

üldözötteknek felajánlják, hogy át-

térhetnének az iszlám vallásra, véget vetve 

szenvedéseiknek, a legtöbben azonban nem 

akarják megtagadni az Urat." 

Rontják az üzletet----------------------------- 

Meglepő, de Kolumbiában és Mexikóban is 

veszélyben forog a keresztyének élete. 

Ezekben az országokban a kommunista 

gerillák és a drogkartellek fegyveresei 

törnek rendszeresen a papok, szerzetesek, 

apácák életére, akik erkölcsiségük miatt 

üzletrontással fenyegetnek. „Gyakori, hogy 

elrabolják, megcsonkítják vagy megölik 

őket, és amikor nemrégiben mexikói 

egyetemisták az erőszak elleni tüntetésre 

tartottak, a fegyveresek kiszállították őket a 

gépjárművükből, és halomra lőtték a 

tiltakozó civileket is." 

Távoli ahhoz, hogy fájjon?------------------ 

Ugyanazon a héten, amikor a francia 

szatirikus hetilap, a Charlie Hebdo 

munkatársai és más civilek elleni párizsi 

vérengzés zajlott, a Boko Haram nevű 

afrikai terrorszervezet csaknem két és 

félezer embert mészárolt le Nigériában, a 

megtámadott települést pedig porig égette. A 

muszlim szélsőségesekből álló fegyveresek 

az elmúlt években több tízezer ember életét 

oltották ki, muszlim és keresztyén 

családokat szétzilálva, elűzve és egymás 

ellen fordítva. Miután a Charlie Hebdót az 

áldozatok tiszteletére és az emberiesség 

egyéb aspektusaitól kilúgozott sajtó-

szabadság demonstrálására a merényletet 

követő héten többmilliós példányszámban 

jelentették meg újabb, Mohamed prófétát 

gúnyoló karikatúrákkal, a Boko Haram 

válaszul Nigerben hetvennél is több 

keresztyén templomot, gyülekezetet dúlt vagy 

égetett fel, a merényletek számos halálos 

áldozatot követeltek. Ahogy arról 

az evangelikus.hu nemrégiben beszámolt, a 

nigériai evangélikus érsek, Nemuel A. Babba 

felszólította a világ keresztyéneit, hogy 

energikusabban emeljék fel szavukat a Boko 

Haram által elkövetett sorozatos erőszak 

ellen. 

Fiatalkorú áldozatok-------------------------- 

Az észak-afrikai terrorszervezet feltett 

szándéka, hogy az Iszlám Állam mintájára 

kalifátust hozzon létre Nigéria, Csád, 

Kamerun és Niger területén. Terjeszkedő 

szándékukról sokat elárul, hogy a terroristák 

az elmúlt hónapban betörtek Kamerunba is. 

Nyolcvan embert raboltak el, zömmel nőket 

és gyermekeket. A kiskorúakat feltehetőleg 

öngyilkos merénylőnek képeznék ki. „A 

szervezet nevében a book – könyv jelentésű 

angol szó fedezhető fel, nevük jelentése 

ugyanis: a nyugati oktatás bűn. Számos 

iskolát megtámadtak, előfordult, hogy a 

fiúkat megölték, a lányokat magukkal 

hurcolták, de volt, hogy minden fiatalt 

lemészároltak." Egy alkalommal csaknem 

háromszáz, nyugati viseletű diáklányt 

raboltak el. S miután iszlamizálták őket, 

valamennyiüket feleségül kényszerítették a 

terroristákhoz. 

Kilencéves feleségek?------------------------- 

Egyiptomban a kísérő nélküli, európai 

viseletű kopt keresztyén nőket gyakran 

megtámadják az utcán és a 

tömegközlekedési eszközökön, bántal-

mazzák őket, sokukat el is rabolják és 

muszlim férfihoz kényszerítenek feleségül. 

"Az Iszlám Állam katonái számos 

keresztyén és jazidi nőt elraboltak és 

szexrabszolgaságra kényszerítettek az elmúlt 

hónapokban és azt megelőzően is. Az 

áldozatokkal kereskednek is, nemrégiben 

kiadott árjegyzékükből kiderül, hogy az 

elrabolt gyerekek és nők életkorával 

fordítottan arányos a pénzösszeg, amit 

keresnek rajtuk. Egy két és kilenc év közötti 

gyermek vásárlási ára 200 dollár, egy 

http://evangelikus.hu/nigeria-boko-haram-ersek-interju


negyven és ötven év közötti nőé 65 dollár. 

Kiadtak egy rendeletet (fatwát) is, miszerint 

a kalifátus területén élő valamennyi nőt 

körül kell metélni. Nők milliói kerültek 

ezzel veszélybe." 

Megéri szót emelni---------------------------- 

A meghurcolt nők megpróbáltatásai közül 

másoké mellett Meriam Jahíja Ibrahim Isag 

esete is bejárta a világsajtót. A dél-szudáni 

nőt előbb száz korbácsütésre, majd kötél 

általi halálra ítélték, mert keresztyén férfi 

felesége lett, és mert állítólagosan áttért 

keresztyén hitre, noha mindig is 

keresztyénnek vallotta magát. „Az ítélet 

végrehajtásával vártak, míg a börtönben 

életet adott gyermekének. Úgy szült, hogy 

keze-lába meg volt kötve. Amikor sikerült a 

börtönből kiszabadulnia, a reptéren elfogták, 

később nyugati nyomásra újra elengedték. A 

fiatal nő példája bizonyítja, hogy a 

keresztyéneknek érdemes hallatniuk a 

hangjukat"  

De ti ne így tegyetek!---------------------- 

„Ha engem üldöztek, titeket is üldözni 

fognak” -emlékeztette a tanítványokat 

Jézus (vö. Ján. 15,20). És valóban, János 

kivételével valamennyi tanítvány mártír-

halált halt, János is erre a sorsra jutott volna, 

ha nem bízza rá még az Úr a mennyei 

jelenések látását" – idézte fel a missziós 

munkatárs. „Pál apostol azt írja 

Timóteusnak, hogy mindazokat, akik 

kegyesen akarnak élni Krisztusban, üldözni 

fogják (2.Tim.3,12). A test ugyanis mindig a 

lélek ellen tör (vö. Ján.3,6). Ugyanakkor, 

Jézus boldognak mondja azokat, akiket a 

nevéért üldöznek (Mát.5,10). Nem véletlen, 

hogy egyes felvételek megmutatták: 

napjaink keresztyén mártírjai között volt, aki 

mosollyal az arcán várta a kivégzését. 

Krisztusért halt meg. És még ha ez 

igazságtalan is, Jézus adott neki hozzá 

mennyei erőt." 

 

Horváth István hozzátette, sokakban érthető 

módon felháborodást váltanak ki a 

híradások, de mint mondta, a 

keresztyéneknek nagyobb távlatban kell 

gondolkodniuk, mint amiben a kommentelő 

hírolvasók közül sokan. „Mi nem 

kívánhatjuk, hogy az elkövetők ugyanarra a 

sorsra jussanak, mint az áldozataik. Már 

csak azért sem, mert sok mártír – még ha 

megtehette volna is, hogy fegyvert ragad – 

nem emelt kezet a gyilkosaira, mert nem 

akarta az örök élet lehetőségétől 

megfosztani őket, pedig ez a saját életébe 

került. A mi feladatunk az, hogy segítsük 

üldözött testvéreinket, és megtegyük, amire 

Jézus hív: szeressük ellenségeinket, tegyünk 

jót azokkal, akik gyűlölnek minket, áldjuk 

azokat, akik átkoznak és imádkozzunk 

testvéreink bántalmazóiért (Luk.6,27-28)." 

Forrás: www.parokia.hu, Jakus Ágnes 

  

http://www.parokia.hu/


 
 

 

A Gecsemáné zöld fái között 

Jézus földre roskadva gyötrődött. 

A tanítványok mind elaludtak,  

nem tudtak segíteni Uruknak. 

 

Ég fölé nyújtotta a poharát 

remegő hangon kérte az Atyát. 

Ha lehetséges vedd el ezt tőlem, 

tartalmát ne kelljen kiürítenem. 

 

Igen keserű a világ bűne 

az emberek gonoszsága, szennye, 

halálos méreg van a pohárban, 

mégis teljesen ki kell azt igyam. 

 

Legyen meg jó Atyám akaratod 

és vidd véghez minden gondolatod. 

Ennyire szereted a világot… 

egyetlen Fiadat nem sajnálod. 

Kereszthalálra küldeni érte, 

a Golgotán folyon ki a vére. 

Legyen meg atyám szent akaratod, 

halálig teljesítsem parancsod. 

Szeretetből teszem, nem kényszerből, 

e világot megmentem a bűnből. 

Kiürítem a keserű pohárt, 

s békével elszenvedem a halált. 

 

Te és én, jártunk Gecsemánéban, 

mindenki volt már súlyos problémákban, 

erőtlenül a földre roskadtunk, 

sokszor még imádkozni sem tudtunk. 

 

Minden reményt feladva vergődtünk, 

keserű pohártól megremegtünk, 

ellenkeztünk az égi végzéssel, 

keresztet nem vállaltunk készséggel. 

 

Pedig Jézus nem hagyott magunkra, 

hozzánk sötét Gecsemánénkba,  

kiitta a pohár nagyobb részét, 

s elvette szívünk keserűségét. 

 

Édesség tette a kereszt terhét, 

s gyönyörűségessé közösségét. 

Vele könnyen visszük keresztünket, 

mert megnyugtatta fáradt lelkünket.

 

 

  

Áldott nagyheti elcsendesedést és a 

Feltámadottal való lélekkel teli, élő 

találkozást kívánunk húsvét ünnepére 

minden kedves Olvasónknak, 

Lelkipásztoraink, Presbitereink és a 

Szolgálattevők nevében! 
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 Sokszor úgy érezhetjük, mintha gyülekezetünk képzeletbeli immunrendszere legyengült volna. 

A tagok között előfordulhatnak konfliktusok, sérelmek, széthúzások. Panaszkodhatunk, 

elfordulhatunk a testvérektől. Gondjaink vagy kérdőjeleink távolságtartáshoz vezethetnek. Sivárnak 

vélhetjük a lelki életet, hiányolhatjuk az őszinteséget, az összetartást és az alkalmakat. Kifejezhetjük 

kritikáinkat. Rendezetlen dolgokkal vagy helyzetekkel találkozhatunk, személyes kapcsolatainkat 

megritkultnak érezhetjük. Ám látjuk-e a napos oldalt? Vagyis: tudunk a jó dolgokért hálásak lenni? 

Látjuk Istent ebben a „szervezetben”? Látjuk a szépségeket, értékeket, hitbeli meggyőződéseket, 

élményeket, építőköveket, gyökereinket? Amik mindenki szívében ott lapulnak. Amiért minden 

vasárnap idejárunk… Amiért hálásak vagyunk… amilyen áldásokat itt nyertünk… amit ettől a 

közösségtől kaptunk… és amit hozzáadnánk ehhez, a rákoscsabai református gyülekezet épüléséhez.  

 A fent említett gondolatok tükrében az elmúlt egy hónapban a gyülekezeti tagoknak – a 

teljesség igénye nélkül - egy olyan körkérdést tettem fel, mely arra irányult, miért szeretnek ebbe a 

templomba/közösségbe járni. Korosztálytól és nemtől függetlenül kaptam lélekemelő gondolatokat. 

Ezeket szeretném most átadni mindenkinek és szívből örülnék, ha a megfogalmazott válaszok, érzések 

(név nélkül), a mi, sőt „gyülekezetünk immunrendszerének” erősítésére is szolgálhatnának.  

 

„Itt vannak a gyökereim.” Bizony sokunk 

abban a kivételes helyzetben lehet, hogy 

születésétől fogva ehhez a gyülekezethez 

tartozik, azóta láthatja Isten munkáját. Itt 

töltötte gyermekkorát és ifjúságát, itt jutott 

hitre és persze hányan vannak közülünk, kik itt 

találták meg életük társát is. Ma pedig azt 

szeretnék, ha gyermekeik is védőburoknak 

érezhetnék ezt a helyet. Az idősebbek büszkén 

mesélték, hogy még Oros László lelkipásztor 

szolgálata alatt kezdtek el a gyülekezetbe járni, 

akkor konfirmáltak, és azóta is minden 

vasárnap ugyanarra a helyre ülnek le Isten 

igéjét hallgatni. Sokan úgy térnek be a 

templom falai közé, hogy láthatják melyik 

padban ültek nagyszülei, szülei. Hálás szívvel 

emlékeznek felmenőikre, örökségeikre. 

Melyek révén ma itt ülhetnek. „Több, mint 50 

évvel ezelőtt néhai Oros László református 

lelkész megkeresztelt, majd nála konfirmáltam, 

ezért erős a lelki kötődésem a gyülekezethez. 

Hívő testvéreim vannak, akik nem csak 

elfogadtak, hanem be is fogadtak, és értem is 

imádkoznak.” Az idősebb korosztályba 

tartozók továbbá láthatják azt is, hogy az előző 

generáció helyére jönnek új emberek, akiket 

megérint az ige. Igen. Sokunknak az idős 

testvérek a hitbeli példaképeink. „Az idősebb 

generáció tagjai is segítenek minket 

fejlődésünkben, utat mutatnak számunkra.” – 

nyilatkozták a fiatalabbak.  

"A gyülekezet, mint a lelki 

szülőházam". A közösség nagy része, ha nem 

is a családja révén, de itt térhetett meg, itt 

töltötte az ifjúságát és a felnőttkorát is, sőt itt 

nyerte Istentől a hívatását vagy épp az elhívást. 

„Isten szolgálatra hívott, így elkezdtem 

mélyebben beleásni magam a teológia 

tudományába. Szívesen szolgálok a gyermekek 

és a fiatalok között. Mindig nagy áldás, amikor 

szolgálhatok, és Isten üzenetét 

továbbíthatom.” Jó itt lenni, szeretni a 

testvéreket és szeretve lenni sok testvér által.  



Sok olyan emberrel lehetünk együtt, 

akik épp úgy szeretik az Urat, mint mi. 

Ugyanaz az alapunk. Egymás hite által, 

megtapasztalásai által épülhetünk. Ezen kívül 

valóságos segítségként állhatunk egymás 

mellett. Itt sok olyan emberrel lehetünk együtt, 

akiktől a legfontosabb dolgot láthatjuk és 

tanulhatjuk: az Isten útján való járást! 

 „A gyülekezet, mint a második 

otthonom és családom”.  Ide mindig nagyon 

jó visszatérni. - mondták többen. „Ez egy 

olyan közösség, amely az én nézeteimet 

hasonlóan valló tagokból áll. Egy véleményen 

vagyunk, egy irányba nézünk, és ami a 

legfőbb, Isten terelgetett össze bennünket.” Itt 

jó helyen vagyunk. „Itt nem csak arcokat, 

hanem életeket látok. Nem tökéletes életeket, 

hanem sorsokat, amelyek valahol 

kapcsolódnak az életemhez. Sok minden 

összefűz bennünket. Fájdalmak, amikben 

osztozhattunk, örömök, amikkel 

megvidámíthattuk egymást és az 

élethelyzeteket. Az imák, amik tudom, hogy 

értem is elhangoznak és a tudat, hogy tartozol 

egy olyan családba, amit a legnagyobb 

Szeretet hordoz és köt össze. Annyi megértést, 

támogatást kaptam már a testvérektől, hogy 

nem tudom, mindezt tudom-e viszonozni 

valaha.” 

„A gyülekezet, mint baráti 

közösségem. Itt vannak azok a barátaim, 

akikkel ugyanazon az alapon állunk, 

hasonlóan gondolkodunk és segítjük egymást a 

szükségben.”  Együtt épülhet hitünk. Itt életre 

szóló barátságok köttetnek. A közösség tagjai 

az emlékeket és élményeket is kiemelték. 

Sokak számára az itt köttetett barátságok, 

személyes jó kapcsolatok színesítik az életét az 

amúgy rohanós, gyakran érdekektől vezérelt 

hétköznapi kapcsolatai helyett. Ez csak itt 

adatik meg. A sok nehézség mellett a jó 

tapasztalatok emlékei arra biztatnak minket, 

Isten kezében van minden és nekünk az a 

dolgunk, hogy az Ő rendszerében a helyünket 

betölthessük. Még akkor is, ha a „menetelés” 

gyakran nem könnyű.  

„Az Úrtól nap, mint nap megerősítő 

jeleket kapok arra vonatkozólag, hogy itt jó 

helyen vagyok.” Kaptam válaszul, míg egy 

másik ekképp hangzott: „Olyan igaz 

testvérekre találtunk, akikkel együtt 

örülhettünk a békés napokban, de együtt sírtak 

és szomorkodtak velünk a fájdalmunkban is.” 

A közösségi életben megtanít minket Isten az 

egymásra figyelésre és a másik őszinte 

szeretetben való elfogadására. Ahogyan a 133. 

zsoltárban olvashatjuk: „Ó mily szép és mily 

gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben 

élnek!” 

„A gyülekezet, mint egy lelki 

rehabilitációs központ.” Olyan sokan 

megfogalmazták nekem, hogy hálásak azért, 

láthatják Isten munkáját a körülöttük élők 

életében, és ez így van fordítva is. Ez az, ami 

összekapcsol bennünket. Hogy ismerjük 

egymás örömeit és nehezeit. „Ez a körforgás, 

ez a kapocs az, ami visz hétről-hétre a 

gyülekezetbe. Különösen a női Bibliaórákat 

szeretem, ahol mindig fény derül arra, hogy 

mindannyian egy irányba tartunk, csak a 

tempónk változó.” Egy presbiteri gyűlésen 

hangzott el a vizitáló vendégektől: „ez egy élő 

gyülekezet”. Mint egyik testvér elmesélte, 

amikor a munkahelyén a bibliaóráról  említ 

valamit, többször irigykedve megjegyzik a 

kollégái, hogy ők is szeretnének ilyen 

közösséghez tartozni. Mások azt 

hangsúlyozták, hogy az évek alatt 

megérthették, itt a helyükön vannak. És talán 

ez a legfontosabb.  

Azt is jó látni, hogy, mennyi rejtett 

ajándékot hordozunk. Ahány gyülekezeti tag, 

annyi talentum! Van, aki jól énekel, van, aki 

jól főz, van, aki érti a könyvelést, van, aki 

megszereli a csapokat, van, aki hangosít vagy 

kertészkedik, van, aki ért a gyerekek vagy az 

idősek nyelvén, van, aki remekül játszik egy 



hangszeren, és van, aki például remek 

szervező. Mindezt hosszadalmasan lehetne 

még folytatni. Nagyon jó látni mások életében 

a látványos vagy rejtett áldásokat. Ezek mind 

arra inspirálnak, hogy keressük, kutassuk a 

mieinket és, hogy hálát adjunk ezekért minden 

nap. Valaki úgy érzi, jó  időnként elmenni, új 

kegyességi irányzatokkal ismerkedni, ötleteket 

gyűjteni, de mint mondta, mindig nagyon jó 

ide visszatérnie. Volt, aki azt mondta annak 

örül, hogy itt szabadon elmondhatja 

gondolatait, még akkor is, ha ezek nem mindig 

egyeznek az ősi tanokkal. Mindezt a 

gyülekezetben együtt teheti testvéreivel az ige 

mérlegére és vizsgálhatja meg.  

Egy gyülekezet az alkalmaitól is válik 

élővé. Bár egyesek kevésnek érzik a 

különböző korosztályokat megszólító 

alkalmakat vagy ezek intenzitását, a testvérek 

válaszai arról tanúskodtak, bizony mennyire 

színes és szerteágazó a mi gyülekezeti életünk. 

Egy fiatal teológusjelölt például úgy 

fogalmazott, a megszokás már ad neki egy 

alapszeretet. Ez pedig az építő alkalmak révén 

alakult ki benne. „Ritka az olyan gyülekezet 

ahol ennyire aktív lenne a lelki élet. Jártam 

már több helyen, de ennyi program, mint itt, 

sehol még nem volt.”  Számos fiatal, de 

családos is elmondta, neki biztonságérzetet ad, 

hogy mindig részt vehet a gyülekezeti 

alkalmakon. Ezek által lehet igazán feltöltődni 

és épülni. Az idős nénik többször 

megemlítették a nagymamakört, ahol az 

évtizedek alatt igazi „barátnői közösség” 

alakulhatott ki. - fogalmazott egyikük. Ez a 

20-25 testvér megölelik egymást mikor 

találkoznak, beszélgetnek Isten dolgairól, de a 

családról, az egészségről, a minden napi 

örömökről és a problémákról is tudnak. És 

milyen régóta! „A nagymamakör révén 

tudhatom, hogy tartozom valahova.” És ilyen 

a mamakör is. A három-négy gyermekes 

édesanyák felelevenítették azokat az időket, 

amikor a még kisbabáikkal kimozdultak ide és 

le tudtak jönni az őket megszólító alkalmakra. 

Abba a körbe, melyben mindannyian egyek 

voltak, közös felfele tekintéssel, sok-sok 

megtapasztalással és életre szóló élménnyel. 

„A gyülekezet, mint maga a 

megerősítés.” Mint a fenti válaszok is 

rámutatnak, sokaknak az jelenti a legtöbbet, 

amit a gyülekezettől kapnak. Pontosabban, 

hogy láthatják és hallhatják a testvérek életét, 

bizonyságtételét. Megosztják egymással 

nehézségeiket vagy épp ellenkezőjét. Hogy az 

Úr milyen csodálatos módon segítette ki őket a 

bajból és mennyivel többet adott, mint amit 

mi, emberek elképzelnénk. „Csodálatos átélni 

a közösség megtartó, hordozó erejét. Felvidul 

a szívem a parókia falain belül, olyan 

emberekkel vagyok körülvéve, akiknek azonos 

az értékrendjük, akik megértik mit jelent 

Jézussal járni, az Ő igéjének tükrében 

vizsgálni életünket.”  

„A gyülekezet, mint Isten szava.” A 

gyülekezetbe az Ige rendszeres hallásáért 

járunk, ami életet ad és ténylegesen 

megváltoztatja azt. Öröm volt beszélgetni 

olyan testvérekkel is, kik csak pár éve a 

gyülekezetünk tagjai. Idősek és fiatalok 

egyaránt. Itt megtalálják a lelki békéjüket, 

örülnek egymásnak és megbeszélik érzéseiket. 

Olyat kapnak lelkileg, mely máshol nem 

adatott meg. 

 „Nincs egy éve, hogy idejárok. 

Korábban a Városligeti Fasori Gyülekezet 

tagja voltam. Tavaly nyár óta jövök ide. 

Megragadt az az igeközpontúság, mely itt van 

ebben a gyülekezetben. Nagyon szimpatikus a 

lelkész és családja, a testvérek részéről is 

rengeteg szeretetet kaptam, mióta itt vagyok, 

elfogadást és nyitottságot tapasztaltam. 

Minden igehirdetésen kapok üzenetet. 

Szeretnék kapcsolatokat építeni hosszú távon.”  

 „A gyülekezeti kapcsolatok 

kialakítása, elmélyítése a generációk 

között.” A közösség dicsérete, a hála, a 



szeretet és a sok áldás mellett a körkérdésből 

kiderül, az ember-ember közti kapcsolatok 

elmélyítését, fejlődését igényelik a gyülekezeti 

tagok. Közösségünk erejét a Magasságos 

mellett a szeretetben, őszinteségben való 

együttélés is meg kellene, hogy határozza. Az 

emberi kapcsolatok nagyon lényegesek. 

Kötőszövetként szolgálnak, melyek, ha erős 

kötőszövetek, sosem szakadnak el. Még akkor 

sem, ha úgy érezzük, valami most nincs 

rendben.  

Néhányan mintha azt vennénk észre, 

kapcsolataink a testvérekkel személytelenné 

válnának. Volt, aki arra hívta fel a figyelmet, 

mielőtt ítélkezünk, rosszindulatúan kritizáljuk 

a másik jellemét vagy cselekedeteit a 

gyülekezeten belül, győződjünk meg arról, 

valóban „jogos” és Istentől való-e a 

viszonyulásunk. Nem ismerjük olyan jól a 

másikat, de megbélyegezzük vagy 

kapcsolatunk alapból felszínes. Sokak szerint 

ez régebben nem így volt. Magunkat kellene 

adni a közösség, illetve egymás felé. A 

hitünket, a szeretetünket és a jókedvünket. 

Minél nagyobb teret kellene adni a 

közösségépítő tevékenységeknek. Többen 

reflektáltak arra, hogy már az épületi háttér – 

Istennek hála - adott, így most a 

kapcsolatépítésre helyeződhetne a hangsúly. 

Bár nagy az elégedetlenség a gyülekezeten 

belül, e vélekedésekkel ellentétben valaki épp 

azt fogalmazta meg, hogy a tagok szeretnének 

változni. Nem ülnek a babérjaikon! Hisznek, 

remélnek és tesznek. Itt szeretném 

megemlíteni, többen kiemelték, hogy a 

nemrégiben elindult (már gyümölcsözni 

látszó) ifjúsági istentiszteleti szolgálat 

mennyire áldásos és reményteli. Köztük ezt 

olyanok is mondták, akik már korban nem a 

fiatal nemzedékhez tartoznak, mégis ezeket az 

alkalmakat ők is és a gyermekeik is nagyon 

élvezik. „Felemelő a fiatalok szolgálata és 

nagyon sokat számít a generációk közötti 

kapcsolat elmélyítésében. Szorgalmaznám az 

újabb keletű énekek repertoárba való 

beemelését is.” Az ifjúsági zenekar egyik tagja 

újabb ígéretes lehetőségnek vélte ezt a 

szolgálatot, hisz, így nem csak magunkban 

énekelve dicsérhetjük az Urat, hanem 

kollektíven is megtehetjük. „Az évek során 

egyre több szolgálatra indított az Úr, melyek 

által egyre inkább „belső tagnak” mintsem 

„külső” passzív alanynak érzem magam.”  

Egy takarítás, egy bizonyságtétel vagy egy 

énekkari szolgálat a közösségen belül külön 

kis társaságot, együttlétet alkot, melyek által a 

generációk megismerhetik egymást, 

tanulhatnak egymástól, illetve mélyíthetik a 

másikkal való minél kötetlenebb, felebarátibb 

és testvéribb kapcsolatot, így megerősítve a 

gyülekezet egészét. 

„Mit adhatunk hozzá a gyülekezet 

közösséghez?” A körkérdés zárásaként ezt 

tettem fel a testvéreknek. Az idős nénik nagy 

szeretettel válaszolták rá rögtön, hogy a 

süteménysütést! Ki-ki hogyan ad hozzá a 

közösséghez. Gyerekfelügyelet, takarítás, 

kertrendezés, pakolás, rendezvényeken való 

közreműködés, betegápolás, hittanoktatás, 

úrvacsorai szolgálat, missziói tevékenység, 

bizonyságtétel, anyagi támogatás, sütés, főzés, 

éneklés, zenélés, fotózás stb. A konkrétumok 

tekintetében valaki épp azt fogalmazta meg, 

hogy szeretné kivenni a részét a templom- és 

intézményeinek zöldfelületi munkáiból, 

ápolásából fizikailag és szakmailag egyaránt. 

Más a felnövekvő nemzedéket szeretné 

segíteni, nem csak tanításban, de elfogadásban 

és támogatással is, hogy ők is védelmet 

találhassanak ebben a közegben és megízleljék 

a közösség erejét.  

„Szeretnék a résre állni, odaállni, ahol 

szükség van rám, ha látogatás, látogatással, 

imádság, imádsággal, ha kétkezi munka, akkor 

azzal, ha csak vigasztalni kell, akkor 

vigasztalással… szolgálni a testvéreimet, 

hálából vissza szeretnék adni valamicskét az 

Úrnak abból a rengeteg jóból, amivel 



elárasztott és áraszt engem. Nagyon 

szeretném, ha itt a gyülekezetben senki sem 

érezné egyedül magát, nem lenne magányos és 

egyre több megtapasztalása lenne 

mindenkinek, hogy érdemes az Úrra bízni 

minden gondunkat, egész életünket.” Hogy mit 

adhatunk hozzá a közösséghez, szinte 

kimeríthetetlen. Ha odafigyelünk a másik 

érzéseire, a szükségben lévőkre, meghallgatjuk 

egymást, imádkozunk, jelen vagyunk, szükség 

szerint cselekedünk, már egy parányit 

visszaadtunk abból, melyet Istentől és 

egymástól kaptunk. Egy fiatal a fenti kérdésre 

azt válaszolta, számára például az a 

legfontosabb, hogy a gyülekezet legkisebbjei 

is azt kapják, amit szüleik, felmenőik. Ezért is 

hívták életre a gyülekezeti teremben lévő 

babasarkot is. Továbbá számos fiatal 

válaszolta azt, ha ideje jobban engedné, több 

program szervezéséből ki tudná venni a részét. 

Úgy érezhetjük sokan, a szolgálat terén 

lemaradásban vagyunk. Pedig ez a hála igazi 

kifejezése. Sokan szeretnék, ha az odaszánás 

mellett gyülekeztünk növekedhetne 

létszámában és hitében is. A szolgálati 

területek - nagy feladatként és ajándékként - 

folyamatosan bővülnek. Igehirdetés, 

konfirmáció, ifjúsági csoportok, iskola, óvoda, 

Bibliaiskola, körök, csoportok. A gyülekezet 

tagjai szeretnék, ha a fiatalok nem 

vándorolnának el. Ezen kívül fejlődést a 

gyerekek közötti szolgálatban. Az 

iratterjesztés újbóli megszervezése is, - mint 

szolgálat - megoldásra vár jelenleg. A jól 

sikerült programok nagyon sokat jelenthetnek 

a jól sikerült szolgálatokkal együtt. 

Amikor azonban a „hozzáadásról” 

beszélünk, arról is kell, hogy ha eltervezünk 

valamit nem elég latolgatni. Azon is kell 

gondolkodni, hogy mit és mennyit bír el a 

gyülekezet. Lehet-e, érdemes-e 

gyülekezetünkben még több alkalmat 

szervezni? Vagy a meglévőeket kellene 

erősíteni, bensőségesebbé tenni? A következő 

években a fiatal családok, fiatal házasok, a 

középső réteg, idősebb korosztály képes lesz-e 

előrébb mozdítani a gyülekezet életét? Vajon 

az elkötelezettség meglesz-e bennük? Ezek is 

fontos kérdések. 

Mindenesetre, mindannyian hiszünk és 

remélünk. Ha elbizonytalanodnánk, kétségeink 

lennének, netán haragot, szomorúságot, 

csalódottságot éreznénk, bátran vegyük a 

kezünkbe az Összhangot, lapozzuk fel ennél a 

cikknél és olvasgassuk azon gondolatokat, 

melyet a testvérek, vagyis mi magunk 

fogalmaztunk meg. Mindarról, amiért 

szeretünk ehhez a gyülekezeti közösséghez 

tartozni.  

 

Köszönöm a megosztott gondolatokat. Imádkozom én is, hogy az a szeretet mehessen végbe a 

gyülekezet életében és a tagok között melyet egyen egyenként mi magunk is 

megtapasztalhattunk.  

„A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala...” (Apostolok cselekedetei 4,32) 

Ezzel az igeverssel kívánok megrendíthetetlen „gyülekezeti immunrendszert”, valamint hitet, 

erőt és áldást a testvérek életére. 
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Ha édesapám még élne, ezen a héten ünnepelnénk a 95. születésnapját. Apám volt az első 

mentorom és ő az a személy, aki az életemre leginkább hatással volt. Azok a szavak, melyeket a 

halálos ágyán mondott el, azok is meghatározták a későbbi sorsomat. Ha meg akarod érteni, 

hogy miért teszem azt, amit teszek, akkor ezt a történetet meg kell, hogy ismerd: 

Édesapám 50 éven keresztül volt 

lelkipásztor, és leginkább apró, vidéki 

közösségekben foglalkozott gyülekezet 

plántálással. Egy átlagos prédikátor volt, 

ugyanakkor egy nagyszerű ács, és ami 

sokkal fontosabb, egy olyan férfi, akinek 

volt küldetése. Apám kedvenc 

tevékenysége az volt, hogy szerte a világon 

olyan gyülekezeti házak építéséhez 

toborzott önkénteseket, amelyek korábban 

a szegénység vagy természeti katasztrófák 

következtében pusztultak el. Amíg élt, több 

mint 150 templomot épített. Az 1990-es 

évek elején, kurdok tízezrei haldokoltak a 

szomjúságtól különböző észak-iraki 

menekülttáborokban, apa pedig csapatokat 

vitt, hogy kutakat ássanak és ezeknek az 

embereknek az életét megmentsék. 

Még akkor is, miután idős korában rákos 

lett, Isten felé a mások szolgálata által 

érzett elkötelezettsége mit sem változott. 

Épp csak egy hónappal a halála előtt azt 

mondta nekem: „Fiam, azt gondolom, van 

még egy templom a szívemben, amit fel 

kellene építeni.” Már jócskán szenvedett a 

kemoterápia mellékhatásaitól, de mégis azt 

válaszoltam: „Rendben apa, mindig is 

vállaltad a kockázatot. Ha úgy akarsz 

meghalni, hogy közben csinálsz valamit, az 

Urat szolgálva, inkább mint hogy otthon 

ülj egy kényelmes székben, rendben van, 

segítek. Hol akarod felépíteni azt az utolsó 

templomot?” „Szibériában,” válaszolta. 

Az egyik legjobban őrzött kincsem a képek 

közül, melyeket édesapám a nyolcvanas 

éveiben… rákosan… villantott fel nekem 

az volt, hogy egy kis szibériai templom 

tetején térdelve, kalapáccsal a kezében, 

zsindelyeket szegez fel a kegyetlen, téli 

hóviharban. 

Ez volt az én apám. Abban hitt, hogy a 

helyi gyülekezet a világ reménysége. Az 

életének az utolsó hetében, a nap majdnem 

huszonnégy órájában félig öntudatlan 

állapotban feküdt a rák miatt. Ebben az 

álomszerű állapotban, hangosan mesélt az 

álmairól. Ezen a héten mellette ülve csak 

azáltal rengeteget tanultam meg róla, hogy 

hallgattam, miről álmodik. Ekkor már nem 

beszélt nekem könyvekről, amelyeket 

olvasott, filmekről, amelyeket látott, vagy 

a háborúról, amiben részt vett. Ehelyett 

fennhangon szólt a megálmodott, épülő 

templomokról, újra és újra átélve egy-egy 

építkezést. 

Az éjszakán, mielőtt apa meghalt, a 

feleségem, az unokahúgom és én a 

hálószobájában ültünk mellette. Apa 

hirtelen nagyon izgatott lett és megpróbált 

felkelni. Ehhez persze túl gyenge volt, Kay 

pedig ragaszkodott hozzá, hogy maradjon 

az ágyban. De újra és újra csak ki akart 

mászni. Végül, Kay, elkeseredetten rászólt: 

„Jimmy, NEM kelhetsz fel. Haldokolsz. 

Hozunk neked, amit csak akarsz. De mégis, 

mit akarsz csinálni?”  



Apa azt válaszolta: „Meg akarok menteni 

egy lelket Jézusnak. Csak egyetlen egyet! 

Csak egyet! Eggyel többet!” Egyre csak 

ezeket a szavakat ismételgette újra és újra. 

Nem túlzok, amikor azt állítom, hogy egy 

órán keresztül legalább százszor is 

elismételte: „Még egyet megmenteni 

Jézusnak!” 

Ahogy az ágya mellett ültem, könnyek 

folytak végig az arcomon, miközben 

lehajtottam a fejem, hogy hálát adjak 

Istennek édesapám könyörületes hitének 

örökségéért. Mialatt fejem le volt hajtva, 

apa kinyújtotta a gyenge kezét és 

ráhelyezte az enyémre és azt mondta, 

mintha kinevezne engem egy szent 

hívással, „Érj el még egyet Jézusnak! Csak 

még egyet!” Ez volt az a szent pillanat, 

amikor megértettem, mit fogok tenni a 

hátralévő életemben, tekintet nélkül a 

problémákra, betegségekre, konfliktusokra, 

kritikákra, támadásokra, nehézségekre 

vagy bármilyen más akadályozó tényezőre. 

Nos, ha meg szeretnél nyerni eggyel több 

lelket Jézusnak, tedd meg, ahogy Jézus 

megtette, időt szánva, hogy szeress 

másokat, szolgálatra és támogatásra azok 

felé, akik még nem ismerték meg Őt. Nem 

töltheted az időt csak azokkal az 

emberekkel, akik hozzád hasonlóak. Jézus 

nagyon sok időt töltött a „pogányokkal” 

amiért cserébe a vallásos tömegtől és 

tanítóktól megvetést kapott. Ezek az 

emberek besározták Jézust és a „bűnösök 

barátjának” nevezték. Úgy gondolták, ez a 

jelző degradáló Jézusra nézve, de Jézus 

kitüntetésnek vette. Szeretném, ha Krisztus 

képe kiábrázolódna a tetteimben. Még ha a 

vallásos emberek képtelenek is ezt 

megérteni, vagy kritizálnak azért, hogy a 

szkeptikusokkal, ateistákkal, 

heteroszexuálisokkal vagy melegekkel, 

muszlimokkal vagy mormonokkal, 

konzervatívokkal vagy liberálisokkal 

barátkozom, legyen úgy. Amit én akarok, 

csak annyi, hogy „még egy embert elérjek 

Jézus számára”. 

Isten sohasem teremtett olyan embert, akit 

ne szeretne. Sohasem alkotott olyat, akiért 

Jézus ne halt volna meg. Egy embert sem 

teremtett meg úgy, hogy ne lenne meg vele 

a saját célja. Végül pedig soha nem 

teremtett egy olyan embert sem, akit nem 

akarna a mennyben látni! 

Az én definícióm a „még egy ember 

elérése Jézus számára” lépéseivel 

kapcsolatban a következő: Hidat építesz a 

szíved, és a szívük között, aztán hagyod, 

hogy Jézus átmenjen a hídon. Nem 

hozhatsz ellenségeket Jézushoz. Nekik 

előbb a te barátoddá kell válniuk. Mielőtt 

az emberek bízni kezdenének Jézusban, 

előbb tudni akarják, vajon TE megbízható 

vagy-e? 

Nem zavar, ha az emberek nem értik, miért 

beszélgetek olyan gyakran olyan típusú 

emberekkel, akik ellenségesen viselkednek 

Jézussal szemben, és miért vagyok annyit 

együtt olyanokkal, akik ellene vannak 

annak, amiben én hiszek. Ha azzal 

vádolnak, hogy túl lágy vagyok, túl 

kemény, túl naiv, túl felszínes, vagy 

eretnekség, amit csinálok, mert hidakat 

építek az emberek felé, akik még nem 

ismerik Jézust, az csak egy jelentéktelen 

ár, amit fizetnem kell. Én azt szeretném, 

hogy sok barátom legyen a mennyben, 

mert az, hogy „elértem még egyet” sokkal 

többet jelent számomra, minthogy azokkal 

vitatkozzak, akik evangelizálás helyett az 

idejüket kritizálással töltik. 

Kész vagyok figyelmeztetni téged: 

Sohasem fogsz sokakat elérni a Jó Hírrel, 

amíg félre nem dobod a félelmedet a 

rosszallástól, és a bűntudatot, amit a 



körülötted lévők ültetnek el benned. 

Jézusnak a lelkekre volt gondja, nem a 

politizálókra és helyezkedőkre, 

mindemellett Ő sohasem volt politikailag 

korrekt. 

Arra törekszem, hogy a hátralévő 

életemben a „csak még egy elérése Jézus 

számára” legyen a fő motiváció. Hívlak 

téged, gondold át te is, mivel semmi ehhez 

hasonló nincs, aminek akkora jelentősége 

lenne az örökkévalóságban. Ha azt akarod, 

hogy Isten használjon, azzal kell törődnöd, 

amivel Isten is a legtöbbet foglalkozik: az 

általa teremtett emberek visszaszerzésével. 

Isten azt akarja, hogy az elveszett 

gyermekeit megtalálják! Semmi más nincs, 

ami fontosabb lenne a számára ennél! A 

bizonyíték a kereszt. 

Van már olyan személy, akinél 

átverekedted már magad az akadályokon, 

megosztottad Jézus szeretetét és a 

mennybe akar kerülni, valaki olyan, aki 

nem része a te kis társaságodnak? 

Akkor menj és érj el még egyet Jézus 

számára! 

Dr. Rick Warren - A Saddlebacki 

Gyülekezet pásztora 

 
 

 GERZSENYI SÁNDOR:  

OTT FÜGG A NÉMA BÁRÁNY 

 

Ott függ a néma bárány: 

A vére földre hull, 

Míg dúl körül az ármány, 

S a tömeg zúg vadul. 

 

Szent arcát ütleg éri, 

és hull reá a vád, 

S ő szelíd hangon kéri 

Az ég bocsánatát. 

 

Úgy fáj a szívem, nézve 

E koronás királyt, 

Mert rút tövis az éke, 

S testét kín járja át. 

 

Én térdre hullva kérdem: 

Ó mért szenvedsz, miért? 

Ő választ ád szelíden: 

Tengernyi bűnödért. 

 

Most hogy rebegjek hálát 

A megnyílt öt sebért, 

Hogy adta bűnöm árát 

Elrontott éltemért? 

 

Ím magamról lemondok, 

Övé egész valóm. 

Így leszek véle boldog, 

Hisz ő az üdvadóm. 
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 „Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai 

megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így 

válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá 

legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell 

végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. 

Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat 

csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: 

Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában - ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, 

megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.” János 9. 1-7 

Kedves Testvérek! Mi történik, ha meglátunk 

egy szükségben lévő magunkfajta átlagembert, 

aki bajba került? Vannak, akik egyből elméleti, 

teológiai kérdést csinálnak a bajbajutott ember 

nyomorúságáról és elkezdenek okoskodni, 

elmélkedni. Van, aki egyből Isten ítéleteként 

szemlélteti a bajban lévő sorsát, van, aki a 

bűnösségét firtatja! De van, aki közömbös 

marad, mondván elég neki a saját és a 

családjának a baja, nemhogy egy idegennek a 

sorsával törődjön. De előfordul olyan is nem 

ritkán, s bárcsak egyre gyakrabban, hogy valaki 

nem csupán ok-okozatifejtegetésbe kezd, hanem 

lehetősége szerint segít. 

A vakon született ember meggyógyításának 

történetén végig vonul ez a méricskélés. Abban 

az időben az volt a közgondolkodás 

meghatározója, hogy ha valaki beteg, akkor 

biztosan valamilyen vétek állhat a betegsége 

mögött. (Vétek is állhat a sorsunk alakulása 

mögött!) Ezért is teszik fel a kérdést Jézusnak a 

tanítványok a legnagyobb természetességgel: 

„Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy 

vakon született?” Íme, itt van a Mester, aki 

majd választ ad a megválaszolhatatlanra, majd ő 

kimondja a jogos ítéletet a szülők vagy éppen a 

vakon született felett. Majd a Mester, akinek a 

szavára lehet adni, majd megmondja nekünk a 

„tutit”, aki helyre teszi a dolgokat, a bennünk 

felmerülő kérdésekre.  

Sokszor nevetséges, vagy akár úgy is 

kifejezhetném, hogy siralmas, hogy még mi 

keresztyének is hányszor fecséreljük el az 

időnket, hányszor tékozoljuk el azokat az 

alkalmakat, mikor ténylegesen tehetnénk 

valamit szeretetből, tehetnénk valamit, amely 

által Isten neve dicsőíttetnék, de ehelyett 

belebonyolódunk hiábavaló kérdések 

megválaszolásába, vagy elkezdjük osztani az 

észt, hogy ki, mikor, miben vétet, hibázott. 

Sokszor fel sem merül bennünk, hogy valaki 

azért beteg, azért szenved, azért szegény, azért 

kerül anyagilag is ellehetetlenült állapotba, hogy 

nyilvánvalókká legyenek rajta Isten gondviselő 

cselekedetei!  

Testvérek! Amikor szegényes az anyagi 

lehetőségünk, de terveink vannak, amiket Isten 

dicsőségére szeretnénk megtenni, vajon 

lehetőséget látunk-e szegénységünkben, hogy 

teljesen Istenre bízzuk magunkat? Ki tudjuk-e 

mondani, hogy szegénységünk, szűkös anyagi 

lehetőségünk, azért van, hogy Isten tettei 

nyilvánvalókká legyenek rajtunk!  

Egy személyes bizonyságtételt hadd iktassak 

közbe. Januárban csak úgy tudtunk megoldani 

egy családi látogatást, hogy kétszer kellett 

megtennem az utat vidékre, kocsival. Egy oda-

visszaút közel 20 ezer forint. Így kétszer 

megtéve majd’ 40 ezer. Az első útra még éppen 

volt pénz, a másodikra csak kölcsönre volt, a 

februári fizetésem terhére. Így februárban 20 

ezer forinttal kevesebbet kaptam. Miért 

mondom ezt el? Hogy panaszkodjam? Nem(!!!), 

hanem azért, hogy Isten gondviselő szeretetét, 

tetteit hirdessem. Ugyanis az történt, hogy 

mikor teljesen lenullázódtunk február közepére, 



akkor vasárnap a Lemberg utcai Otthonból 

hazaérve belenyúlok a kabátzsebembe és ott 

volt egy születésnapi köszöntő, s benne 20 ezer 

forint. Nem 15, nem 25, hanem éppen 20 ezer. 

Nem beszéltem senkinek a szükségünkről, Isten 

mégis az engem felköszöntő testvért pont ennyi 

összeg átadására indította, pont annyi amennyi 

pótolta hiányunkat a megtett pluszút miatt. Igen, 

mert ilyen hatalmas a mi Urunk, hogy így visel 

gondot a benne bízó gyermekeiről! 

Más példa: megbetegszünk. Vajon felfogható ez 

úgy, hogy azért vagyunk betegek, hogy Isten 

tettei nyilvánvalókká legyenek rajtunk? Vannak 

helyzet és betegségek, amikor igen! Isten tettei 

lesznek nyilvánvalóvá a gyógyulásban, Isten 

tettei lesznek láthatóvá, ahogyan megerősít, 

ahogyan bizonyságot teszünk betegségünk, 

fájdalmunk közepette! Isten neve dicsértetik, ha 

kezére bízzuk a sorsunkat! 

Vagy egyedül maradunk. Magányosak vagyunk. 

Elvesztjük a társunkat. Mit kezdünk ezzel az 

állapottal? Magunkba roskadunk, vagy: kész 

vagyunk belátni, hogy ez a helyzet alkalom arra, 

hogy Isten tettei nyilvánvalókká legyenek az 

életünkben?! 

Vigyázzunk, hogy keresztyénségünk ne váljon 

csupán elméletté, ne váljon tehetetlenné! Mert 

sokszor válunk tehetetlenné, erőtlenné, 

tanácstalanná. Sokszor válunk olyanná, akik 

félrevonulunk, elzárkózunk a magunk 

elefántcsont palotájába. Máskor bezárkózunk a 

„hitviták”, hitbeli kérdések agyon 

magyarázásába, a kegyeskedő frázisok álarcai 

mögé. De vajon nem ezért válik erőtlenné, 

hiteltelenné a Krisztuskövetésünk és a 

bizonyságtételünk, mert félrebeszélünk, mert az 

igazán fontos dolgok helyett, amikre a Lélek 

indítana, lényegtelen dolgokkal és kérdésekkel 

foglalkozunk, s talán még spekulálunk is erről-

arról, szép beszédeket várunk a szószékről, 

lelkiépülésünket óhajtjuk csupán, de hogy 

sorsunk, betegségünk, keresztünk Isten 

dicsőítésére való is lehet, az talán eszünkbe sem 

jut. Eszünkbe sem jut, hogy Isten tettei lehetnek 

nyilvánvalókká, megtapasztalhatókká a 

keresztünk által! 

A tanítványok is mire voltak kíváncsiak? Ki 

vétkezett: a vakon született, vagy a szülei? Ki a 

bűnös, kit lehet hibáztatni, kinek a bűnén, 

nyomorán, sérülésén lehet csámcsogni és 

pletykálni. Mintha ez lenne a legfontosabb. 

Jézus ebben a vitába nem hajlandó résztvenni(!), 

hanem kijelenti: „Nem ő vétkezett, nem is a 

szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá 

legyenek rajta Isten cselekedetei.” Lásd még: 

Lázár feltámasztásának történetét! 

Testvérem! Az ige üzenetének 

nyomatékosításaként, újból felteszem a kérdést! 

Te gondoltál-e arra, hogy mások baja, vagy a 

magad sérülése azért adatott, hogy 

nyilvánvalóvá legyenek ezeken keresztül Isten 

cselekedetei? Gondolsz-e arra, ha sérültet látsz, 

ha valakinek a problémája eléd kerül, akkor ez 

nem azért van, hogy el kezdj ítélkezni, 

teológizálni, hanem hogy Isten megmutathassa 

dicsőségét, szeretetét, gondviselő tetteit!  

És testvérek sokszor nem is lehet igazán 

megmagyarázni, hogy ki miért és hogyan kerül 

mélységbe, próbatételbe. Pl. halál előtti 

állapotban nagyon leegyszerűsödnek a dolgok. 

Nagyon sokminden lényegtelenné válik. Pl. 

egyik kedves testvérünk kórházba került, 

megműtötték. Igazán nem is értette mi történt 

vele. Egyet szeretet volna, hogy az ÚR Jézus az 

ölelő karjaiba zárja és hívja őt el e világból. Az 

volt a kérése, hogy gyermekei szeretetben 

éljenek. Az volt a vágya, hogy a lányának szép 

öregkora legyen és ne kapja vissza a fiaitól azt, 

amit a lánya neki nyújtott. Igazából mindent 

elvégzett, ami elvégezhető, szeretett volna 

megpihenni és e világ zajából kimaradni. Igen, 

mert az élet utolsó állomásán már nem akarunk 

majd aktív részesei lenni a jövendőnek, hanem 

mindent készek leszünk kiengedni a kezünkből: 

az irányítást, a fogódzókat, szeretteink sorsát és 

egy vágyunk lesz, mindent Isten kezébe tenni a 

magunk életével együtt. 



Krisztus nem várja, hogy minden helyzetet 

megoldjunk, csak azt várja, hogy míg 

világosság van, míg tart az életünk, addig 

munkálkodjunk, addig cselekedjük meg azt, ami 

Isten dicsőségére válik. Azt várja, hogy Isten 

cselekedeteinek eszközévé váljunk a 

körülöttünk élők számára!  

Testvérek! Megtesszük-e amire Istenünk indít? 

Még világosság van, még észrevehetjük a 

testvért, a magányost, a sérültet, a fájdalmak 

közt vívódót, még a világ Világosságának 

követei lehetünk! Még az életünk szolgálhatja 

Isten dicsőségét és a mellettünk élő épülését, 

vigasztalását, gazdagodását. Még az életünkön 

nyilvánvalóvá lehetnek Isten cselekedetei! Adja 

meg az ÚR kegyelme, hogy Jézus nyomdokain 

haladjunk, míg tart a kegyelmi idő, míg tudunk 

cselekedni, míg tudunk imádkozni. „Mert eljön 

az éjszaka, amikor senki sem 

munkálkodhat.” Eljön az éjszaka, az élet 

utolsó állomása és ott már nem lesz cselekvés 

csak elengedés és Isten kezében való 

megnyugvás! Persze ez örömteli találkozást 

jelent majd odaát, de addig nem tékozolhatjuk 

az időnket, addig sok mindenen keresztül kell 

mennünk. Egyedül Isten irgalmas szeretetében 

és hatalmas erejében bízhatunk, hogy ő velünk 

lesz és nem hagy el a legsötétebb órában sem! 

Ámen.

 

 
    R-né Gerő Lídia: 

      AKI ÉL 

 

Mit keresitek a holtak között az élőt? 

Sötét sírüregben a világ megmentőjét? 

Mit keressen az Élő a holtak között? 

Mikor győzött az Élet a halál fölött? 

 

A halál legerősebb volt a világon, 

Pusztított napsütésen és zivataron, 

Föld lakója nem mert vele szembeszállni, 

Legerősebb hős viadalra kiállni. 

 

De a bűn még sokkal erősebb volt tőle, 

Az ember lelkéből a hitet kiölte. 

Azután vígan küldte a kárhozatra, 

Ahol nem volt remény a szabadulásra. 

 

Azért jött Jézus a világ Megmentője, 

Hogy a bűn hatalmát megtörje örökre. 

És azért ment a halál birodalmába, 

Hogy az övéit napvilágra hozza. 

 

Bűn, halál, pokol s kárhozat összeomlott, 

Jézus előtt gonosz hatalmuk szétbomlott. 

Győzött Jézus és győzött az Élet, 

A diadal égen és földön Övé lett. 
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Keresztelések: 

 

2015. február 1-én Neu - Perényi Csongor 

2015 . március 8-án Váradi Olivér, Váradi Lívia és 

            Rudolf  Barnabás Áron 

2015. március 29-én Petrovszky Lilien 

Isten áldása legyen a megkeresztelt gyermekek és szüleik, keresztszüleik életén! 

 

Temetések:  

 

Terczy Lajos (76), január 7. 

László Zoltánné - Nagy Julianna (85), január 6. 

Tóth Terézia (71) január16. 

Nagy Károly (80) január 31. 

Cser Gábor (68) január 30. 

Somody Imre (70) február 17. 

Szabó András (69) február 20. 

Vitárius Péter (60) március 4. 

Boda Nándorné - Szabó Julianna (85) március 12. 

Tóth Istvánné - Marosi Margit (86) március 6. 

Vitárius Mihály (78) március 10. 

Nagy Ferencné - Soós Mária (73) március 7. 

Kovács Imréné -Bartha Etelka (82) március 16. 

   Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük a hozzátartozók életére! 

  

 

 

Esküvő: 2015. Február 7. Kovács Attila és Békési Mariann Boglárka 

Istenünk gazdag áldását kérjük az ifjú házaspár közös életútjára, és 

családalapításukra! 

 

  

A Gyülekezet elérhetőségei: 

telefon: 257-73-56  

email: budapest-rakoscsaba@reformatus.hu  

honlap: www.rakoscsabairef.hu 

Hivatali Fogadóóra 

(temetési bejelentés, keresztelési, 

esküvői megbeszélés): 

Hétfő: 16:30 - 17:30 

Csütörtök: 16:30 - 17:30 

Vasárnap: 11:30 - 12:30 

 

Összhang újságunkat kiadja:  
Rákoscsabai Református Egyházközség (Budapest 1171. Rákoscsaba utca 2.)  
Szerkesztők: Bába Károly (06-30-685-04-91), Bába-Bodonyi Adrien;  
Címlap: Kelemen Egon;  
Várjuk kedves testvéreink írásait, bizonyságtételeit, melyeket a szerkesztők 
részére személyesen vagy az alábbi e-mail címre lehet eljuttatni. Ugyanide 
várjuk visszajelzéseiket is. E-mail: bkaresz75@gmail.com 

Újságunk megjelenését a Gazsó Papírbolt támogatja! Ezúton is köszönjük! 
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Feltámadottnak, ÉLŐNEK, ÚRNAK 

hiszlek, hirdetlek.  

Nélküled árva, üres és nincstelen lennék. 

(Vagy csak árvább, üresebb, nincstelenebb? 

Nem vagyok-e nem egyszer üres és árva, 

mintha ezer pecséttel, 

lennél még sírba zárva!?) 

Miért nem vagyok akkor 

húsvéti hírrel futó Magdalénád?! 

Éjszakában hajnalt hallelujázó 

emmausi tanítvány?! 

Erőért kiáltó világban 

miért ez az erőtelen-, 

örömért kiáltó világban 

miért ez az örömtelen-, 

Krisztusért kiáltó világban 

miért ez a krisztustalan 

nyomorgás? 

 
Kérdezed… kérdezed… kérdezed, 

hullnak szívemre a húsvéti vádak, 

s nincs mivel mentenem magam, 

ha fel nem oldoz átszegzett kezed: 

hogy életem 

húsvéti örömmondás legyen, 

ne nagycsütörtöki „nem ismerem”! 

 

Lábam húsvéti útra, 

kezem húsvéti tettre, 

nyelvem húsvéti dicséretre, 

áldozd fel, élő Mesterem! 


