
2016. Május 

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

1Kor. 1,10 

ÖSSZHANG 
A Rákoscsabai Református Egyházközség lapja 

 

 
 
Jöjj Szentlélek! 

Szólít a dallam, jöjj, égi Tűz! 

Hintsd ránk a fényt, ami bűnt elűz. 

Úgy kell ma nékünk a drága Láng! 

Bajverte híveid szánvaszánd. 

Jöjj, drága Szentlélek, adj új erőt, 

Nélküled bús és szegény a föld. 

 

Szólít az ének, szállj, szent Galamb! 

Elnémul most minden földi hang. 

Tárt szívvel várunk, költözz belénk, 

Add vissza nékünk a szép reményt. 

Tenélküled létünk a porba hull. 

Általad győzünk. Te légy az Úr!

Gerzsenyi Sándor 



 

A Húsvét, Áldozócsütörtök, Pünkösd 

ünnepköre talán a legmegfogalmaz-

hatatlanabb, megfoghatatlanabb, s mégis 

annyira egyszerű és csodálatos. A Pünkösd a 

MÉGIS ünnepe. Amivel Húsvétkor 

találkozunk, amit a Bibliánk elmond róla, ha 

jobban belegondolunk, ismét újra csak azzal 

szembesülünk, hogy mi emberek mennyire el 

tudjuk rontani a dolgokat, mennyi fájdalmat 

és csalódást tudunk okozni Istennek. 

Belegondoltunk –e már abba, hogy mit 

érezhetett Jézus Húsvét hajnalán? Ott van a 

pillanat, feljön a nap, elgördül a kő, 

mondhatni felmegy a függöny, és amit ott és 

akkor át kell, hogy éljen, az mindegyikünk 

szívét összetörte volna.  

Mit és mit is lát ott? Szinte szemünk előtt 

látjuk a kelő napot, ami beragyogta a helyet, 

a virágokat, amik csendesen fejet hajtanak, 

szinte halljuk a madarak örvendező énekét. 

Minden szép, és minden jó, csak valami még 

hiányzik, pontosabban valaki. Ez a valaki 

nem más, mint az ember. Sehol egy 

tanítvány, sehol egy családtag, sehol egy 

követő. Csak a természet, a kelő nap, az új 

nap reménysége ünnepli akkor, ott Jézust, a 

feltámadást, magát az életet. Én úgy 

gondolom, hogy mi emberek, Jézus helyében 

akkor mondtuk volna ki azt, hogy ebből elég. 

Elég abból, hogy nem hisztek nekem és 

bennem, elég abból, hogy hiába vannak a 

szemetek előtt a csodák, a gyógyító szeretet, 

a megbocsátó kegyelem. Elég abból, hogy én 

mindent megteszek értetek, ti pedig arra sem 

vagytok képesek, hogy legalább egyetlen 

esélyt adjatok nekem, és itt várjatok, amikor 

feltámadok?  

A tanítványoknak még az sem lehetett 

kifogás, hogy nem tudtak arról, hogy mi fog 

történni Jézussal, hiszen Ő maga mondta el 

háromszor is, hogy harmadnapon fel fog 

támadni. És itt kezdődik a MÉGIS. Jézus 

mindezek ellenére mégis elindul, hogy 

megkeresse a tanítványokat. Látjuk mi 

történik? Az, ami már nagyon sokszor, sőt, 

szinte mindig. Isten indul el, hogy 

megkeresse az embert. Már a teremtéskor, a 

bűneset után is az első mondatok között 

olvassuk azt, hogy kérdez a Mindenható: 

„Merre vagy?‖. És Krisztus elindul húsvét 

hajnalán is ismét az ember után. Ez a keresés, 

szeretetének bizonyítása nem áll meg földi 

határokon, hanem 40 nap múlva egészen a 

mennyországig megy. Ismét készítgeti a 

tanítványok lelkét arra, hogy nem fogják látni 

Őt egy ideig, de ne féljenek, hisz épp azért 

megy fel az Atyához, hogy helyet készítsen 

mindannyiunknak. Ez az ígéret nem csak 

annak a tanítványi körnek adatott, hanem 

nekünk, mai tanítványoknak is.  

El tudjuk-e hinni, hogy valaki tényleg 

elmegy értünk a végső határokig? Mi 

emberek sokszor ígérgetjük egymásnak, hogy 

bármeddig, bárhová, bármikor, de betartása, 

az ígéreteinknek a megtartása már nem megy 

olyan könnyen nekünk, mint maga az 

ígérgetés. Talán ez azért van, mert nem 

vesszük komolyan azt, akinek ígérünk. 

Hiányos a szeretetünk a másik felé, 

kényszerként, sőt sokszor teherként élem 

meg a másik jelenlétét az életemben. És ez 

miből fakadhat? Abból, hogy mindig 

magamat választom. Nem merem a másikat 

választani, mert vele teher is jár. Nem merem 

a másikat választani, mert akkor nem csak én 

leszek, és talán elterelődik rólam a figyelem, 

nem merem a másikat, sőt az Istent sem 

választani, mert már nem én leszek a 

legfontosabb.  

Egy olasz futballjátékos Mario Balotelli 

mondta el egy nyilatkozatában, hogy 

kiskorában sokat csúfolták, mert őt örökbe 



fogadták a szülei, és emiatt sokszor bántották 

az iskolatársai. Rengetegszer volt szomorú 

emiatt, nem is szeretett gyerekek között 

lenni. Egy ilyen alkalommal, amikor ismét a 

bántó szavakat kellett hallania, odafordult a 

gyerekekhez, és ezt mondta: „Titeket csak 

úgy kaptak a szüleitek, nem is volt választási 

lehetőségük. De az én szüleim engem 

választottak, mert pontosan én kellettem 

nekik. Nem más, nem a mellettem lévő 

gyerek, nem a másik szobában lévő, hanem 

én.”  Isten ugyanígy választott ki bennünket. 

Tudta, hogy nélküle árvák, elhagyatottak 

lennénk. Jézus, mielőtt felment volna a 

mennybe, azt ígérte a tanítványoknak, hogy 

másik Pártfogót küld nekünk, aki velünk lesz 

mindvégig. Jó ebben az ígéretben 

megnyugodni, hogy nem vagyunk magunk. 

Van, aki kiáll mellettünk, megvéd, összerakja 

a széttört álmokat, szíveket. Ez a Pártfogó 

lesz az, aki segít megérteni a bánat, vagy épp 

a csalódottság nyelvén beszélő embertársat, 

az Ő segítségével tudunk mi lelkesen 

megállni a mindennapok szolgálataiban, és 

ez a Pártfogó, tehát a Szentlélek adja az erőt, 

hogy minden helyzetben megmaradjon 

bennünk a hit, a remény és a szeretet, és 

tudjuk, hogy ezek közül legnagyobb a 

szeretet, amely maga az Isten.  

Ezzel az örömüzenettel kívánok Istentől 

megáldott Pünkösdi Ünnepet a Rákoscsabai 

Református Gyülekezet minden kedves 

tagjának!  

 

 

 
  

Szentlélek Isten, szállj le hozzánk, 

Szárítsd fel újra könnyes orcánk. 

S mint egykor őket: tégy azokká, 

Tégy minket is tanítványokká. 

 

Szentlélek Isten, várva várunk. 

Teljék be véled újra házunk, 

Zúgj, mint a szélvész zendülése 

S indul a vérünk lüktetése. 

 

Szentlélek Isten, csüggedezve 

Jöttödre várunk szívrepesve. 

Egymásra nézünk koldus-árván, 

Körültünk hitszegés, csel, ármány. 

 

Ha nem jössz: elbukunk egy szálig. 

Ha jössz: szolgálunk mindhalálig. 

Csendül az ajkunk új Igére 

S beteljesül, mit Ő igére. 

Gazdag Edit, Fegyvernek 

 

  

„A Feltámadottal való találkozás nem olyan látás volt, amelyet 

a hit szült, hanem olyan látás, amely hitet szült. 

Következményképpen: nem a tanítványok élményére alapul az 

egyház hite, hanem Isten tettére.” (Kümmel) 



„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: 

Mit tegyünk, testvéreim, férfiak?  Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan 

Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az 

ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi 

Istenünk.” Apostolok Cselekedetei 2,37-39 

Fodor Ákos, kortárs költő így fogalmazta 

meg, mi is a szerelem: 

„ahogy a szél meglebbenti a függönyt, 

nem a függöny, nem a szél. A lebbenés.” 

Amikor a Szentlélekre gondolok, sokszor 

valami hasonló kép jut eszembe. Mert 

ahogyan a szerelemnek nem tudjuk a 

működését, mikor, hogyan indul, merre 

sodorja a szívünket, ugyanígy 

megfejthetetlen a Szentlélek munkája. És 

éppen ezért a Szentháromság személyei 

közül a Lélek az, aki a legtávolabb áll tőlünk, 

a maga titokzatos, misztikus voltával. A 

református egyházban szinte igyekszünk is 

megőrizni ezt a távolságot, nehogy véletlenül 

a karizmatikus bélyeget ránk süssék, mintha 

az valami ördögtől való szitokszó lenne. 

Csak az a baj, hogy ha a Lélek munkáját 

mellőzzünk, akkor éppen a mozgatórugót 

húzzuk ki a képletből. 

Még jó, hogy időről időre eljön Pünkösd 

ünnepe, amikor nem lehet kikerülni a 

Szentlelket. Ám jó lenne tudatosítani 

magunkban és egymásban, hogy Pünkösd, a 

Lélek kiáradása nem egyszeri esemény volt, 

hanem ma is zajlik. Ma is Pünkösd van 

mindenkor, mindenhol, amikor valaki úgy 

érzi, hogy szíven találja az Isten igéje. 

Amikor úgy érezzük, hogy ez rólam szól, 

egyenesen nekem beszél. Amikor újra és újra 

visszatérek gondolatban, nem tudok 

szabadulni az Istenről való elmélkedéstől. 

Mert szinte odaszegeztettem az evangélium 

igazságához. Ezt érezték azok, akik hallották 

Péter beszédét az első Pünkösdkor, és érzik 

ezt Isten kegyelméből ma is sokan. 

És ezzel az érzéssel szinte együtt tör fel a 

kérdés: Mit tegyünk? Itt vagyok, hallom az 

Isten beszédét, azt magamra nézve igaznak 

érzem, de most mit tegyek, mi a következő 

lépés? A Péterhez intézett kérdés ott 

gyökerezik mélyen Izráel 

vallásgyakorlatában. Ugyanis zsidóvá lenni 

annyi, mint megváltoztatni a 

cselekedeteimet, a szokásaimat kicserélni, az 

életemet a Törvényhez igazítani. Akik 

Pünkösdkor ott jelen voltak, kegyes zsidó 

emberek voltak a Szentírás tanúsága szerint, 

ami azt jelenti, hogy megtartották a 

Törvényt, ezért is zarándokoltak el 

Jeruzsálembe. Szerették volna tudni hát, 

hogy milyen előírásnak kell immár 

megfelelniük, hogy ezek közé a 

felbátorodott, igazságot szóló tanítványi 

közösség közé tartozzanak. 

De keresztyénné lenni egészen mást jelent. 

Keresztyénné lenni az értelem, a 

gondolkodás megújulásával lehet. 

Keresztyénnek lenni nem azt jelenti, hogy 

valami törvényt hiánytalanul megtartok, hogy 

bűn nélkül élek, de jelenti azt, hogy szívem 

teljességével vágyom rá! Ám nem is csupán 

érzelmi kérdés a keresztyénség, amely az idő 

múlásával elhalványulhat, amikor elmúlik a 

függöny lebbenése. Keresztyénné lenni azt 

jelenti, hogy egészen új kapcsolatba kerülök 

az Istennel. Azzal az Istennel, akit eddig 

ismertem, mint Teremtőmet, aki már az 

anyaméhben formált engem. Akit eddig 

ismertem, mint Gondviselőmet, aki mindig 

kirendelte a szükségeset. Akit eddig 

ismertem, mint Ítélőbírómat, aki az utolsó 

napon megítéli cselekedeteimet, szavaimat, 

gondolataimat. Keresztyénné lenni azt 



jelenti, hogy ezt az Istent megismerem úgy 

is, mint személyes Megváltómat, aki 

helyettem, miattam és értem adta Fiát, Jézus 

Krisztust, hogy nekem bűnbocsánatom és 

örök életem legyen. 

Ezt a felismerést várja Péter a hallgatóitól, 

amikor ezt mondja: Térjetek meg…! És ezt 

magyarázza meg Pál apostol, amikor a 

Római gyülekezetnek írja: „változzatok meg 

értelmetek megújulásával” (Róma 12,2) Térjetek 

meg, és valljátok meg, mutassátok meg ezt a 

változást! Ugyanis a hit nem magánügy! Az a 

hit, amiről csak én és az Isten tudunk, semmi 

az. Valljátok meg hiteteket, keresztelkedjetek 

meg, hadd lássák az emberek, kihez 

tartozónak tekintitek magatokat! Valljátok 

meg, hogy hiszitek: Jézus Krisztus, az Isten 

Fia, Megváltó! És hogy bűnbocsánatotok 

egyedül Őbenne és Őáltala van. Változzatok 

meg… valljátok meg…  

„… és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” S 

hogy ez mi? Nem a függöny, nem a szél. A 

lebbenés. Nem a tűznyelvek, nem a szél. A 

lebbenés. Ha mégis körül akarjuk írni, 

milyen munkát végez bennünk a Szentlélek, 

akkor azt mondhatjuk:  

- üdvbizonyosságot ad. Mindent kizáróan 

biztosít minket afelől, hogy Jézus Krisztus 

áldozata eltörli minden bűnünket, és nincs, 

aki vádoljon minket miatta. És ez az áldozat 

egyszer s mindenkorra elegendő. Mondjon 

bárki bármit, történjen velünk akármi, de ezt 

a bizonyosságot, minthogy ha Jézust 

Megváltó Úrnak valljuk, akkor üdvösségünk 

van, a Szentlélek adja meg, és ember azt el 

nem veheti tőlünk. 

- jelenlétével támogat. Az Isten így van 

velünk. Most is, mindenkor, amikor ketten 

vagy hárman összegyűlünk Jézus nevében. 

Meg amikor a belső szobánk csendjében 

fohászkodunk. Meg amikor olyan lelki 

mélységeket kell megjárnunk, ahová más 

ember nem jöhet velünk. Míg diagnózisra 

várunk, míg gyászolunk, míg fájdalmat 

hordozunk. Az Isten Szentlelke által van 

velünk mindenkor, hogy erősítsen és 

bátorítson. Nemcsak a tanítványokat az első 

Pünkösdkor, szinte csodával felérő módon, 

hanem minket mindannyiunkat, az életünk 

minden napján! 

- felkészít a szolgálatra. Amelyre magunktól 

talán kicsinek, alkalmatlannak, töredékesnek 

érezzük a tehetségünket, lehetőségeinket, 

talentumainkat. De a Szentlélek biztosít 

minket afelől, hogy ha Isten kiválasztott 

minket, akkor azért, mert alkalmasok 

vagyunk, vagy azzá tesz minket a mi Urunk. 

- munkálja azt, hogy Krisztussá legyünk 

hasonlók. Hogy visszatérjünk a teremtési 

rendhez, hiszen Isten az embert a maga 

képére és hasonlatosságára teremtette. Ezt 

veszítettük el a bűnesetkor, és ebbe vezet 

vissza a Szentlélek azáltal, hogy tanít minket 

az Isten dolgaira, és vezet minket az Ő útjain 

való járásban. 

… ami úgy kezdődik, hogy engedünk a 

„Térjetek meg…!” felszólításnak. Persze nem 

pontos forgatókönyv ez (megtérés, 

keresztség, megvallás, bűnbocsánat, 

Szentlélek ajándéka), nem szigorú szabály, 

főleg nem időrend. Nem is lehet az, hiszen az 

nem lehetséges, hogy az ember hitre 

jutásában csak az utolsó helyen szerepeljen a 

Szentlélek, aki sokkal inkább végig 

munkálkodik, végig vezet az úton, sőt már az 

első lépésig is a Lélek mutatja az utat. 

Mert hosszú út vezet ide, hogy „Térjetek 

meg…!” 

Az üdvtörténetben a teremtéstől eltelt sok 

ezer év vezetett ide. A bűnbeesés, az 

özönvíz, aztán újra a szövetségkötés Nóéval, 

az ősatyák történetei, az egyiptomi 

szabadulás, a pusztai vándorlás évtizedei. 

Majd a honfoglalás, amely után bírák és 



királyok sora váltotta egymást Izráel élén. 

Fogság és hazatérés, újjáépítés, majd a római 

uralom. Próféciák sora szólt az Eljövendőről, 

míg végül Keresztelő János meg is láthatta 

azt, akiről mondta: eljön az, aki „Szentlélekkel 

fog megkeresztelni”. (Márk 1,8) Mert Jézus 

megjárta a hihetetlen távolságot menny és 

föld között, és a földön végigjárta az utat a 

jászolbölcsőtől a keresztfáig, míg újra a 

mennybe mehetett. A tanítványok is milyen 

hatalmas utat tettek meg, míg egyszerű 

emberből Jézus követőivé lettek, míg 

nagypénteki rettegőkből húsvéti örömhírt 

hirdetőkké lettek, míg elárvult bezárkózókból 

bizonyságtevőkké lettek! Milyen hatalmas 

utat járt be Péter apostol, míg halászból 

tanítvány, Jézust tagadóból a keresztyének 

első igehirdetőjévé lett. 

Hosszú az út a megtérésig, mégse gondoljuk, 

hogy ez lenne a beteljesedés! A megtérés 

nem a végállomás! Sőt, igazából innen indul 

minden. Kétségkívül egy fontos és 

meghatározó pillanat, ahogyan a születésünk 

is az volt, de van, kell hogy legyen tovább! 

Pünkösd az egyház születésnapja, hiszen 

Péter apostol igehirdetését a Szentlélek 3000 

megtérő emberrel áldotta meg, csak 

Jeruzsálemben! És innen indultak aztán 

missziói útra az apostolok, hogy tanítvánnyá 

tegyenek minden népeket. Jaj, ha nem lett 

volna folytatása a pünkösdi eseményeknek! 

Ha azt mondták volna a tanítványok, hogy 

„megálljunk, mert itt van már a Kánaán!‖ 

(Petőfi: A XIX. század költői) 3000 

keresztyén ember igazán szép szám, nem 

lehet ok a panaszra. De ha nem lett volna 

folytatás, akkor ennek a 3000-nek a halálával 

30 éven belül kihal a keresztyénség.  

Jaj, ha csak odáig jutunk el, hogy megtérünk, 

keresztelkedünk, konfirmálunk, és nincs 

folytatás! Ha újra és újra csupán azt vágyjuk 

hallgatni, hogy „Térjetek meg…!”, mert mást 

nem visel el a szívünk. Ez a tejnek eledele. 

Csak ezen élve elsorvadunk, gyerekek 

maradunk. Ha valakivel fizikailag történik 

ez, arra azt mondjuk, hogy degeneratív 

elváltozás, kóros folyamat, ami zajlik a 

testében. Hát nincs ez másképp a lelki élet 

tekintetében sem! „Térjetek meg…‖ - 

minden kétséget kizáróan fontos ez a lépés, 

hiszen születés nélkül nincs élet. De nem a 

születés az élet maga, hanem ami utána jön, a 

folytatás… 

… ami szükségszerű - erről szól Péter is, 

amikor azt mondja: „mert tiétek ez az ígéret és 

gyermekeiteké…” Tévedés azt gondolni, hogy 

a hit az a felnőttek dolga, és ha elég nagyok 

vagyunk már, akkor elérhetjük a hívő 

állapotot. A hit nem cél csupán, hanem 

eszköz is. Eszköz arra, hogy Istenhez 

vezessük a ránk bízottakat, és ezeken 

legkézenfekvőbb azokat érteni, akik 

legközelebb vannak hozzánk: az utódainkat. 

Manapság divatos eszme lett, hogy majd 

felnőttként ráér dönteni a gyermek, milyen 

vallást, milyen istent követ. De hogy 

megismeri-e az Istent, hogy úgy ismeri-e 

meg, hogy dönthessen; hogy azt az Istent 

ismeri-e meg, olyannak ismeri-e meg, Aki 

mellett érdemes dönteni, az rajtunk is múlik!  

És ami az egészben a legfantasztikusabb, 

hogy mindehhez - mert valljuk meg, sokszor 

érezzük magunkat kevésnek, kicsinek, 

gyengének a feladatokhoz képest - kérhetjük 

a Szentlélek munkálkodását, aki nemcsak 

Péter igehirdetését, de mindannyiunk 

bizonyságtételét, bizonyságtevő életét képes 

gazdagon megáldani! Munkálkodjon 

közöttünk ez a Lélek, hogy minél többeket 

szíven találjon az evangélium örömüzenete, 

hogy a megszülető „Mit tegyünk?‖ kérdésre 

jó választ kapjunk, megtérjünk (először és 

újra), és vegyük a Szentlélek bizonyosságát, 

hogy velünk van és az örök élet felől biztosít! 



 

 

És amikor elérkeztek  

a Pünkösdnek napjai,  

összegyűltek egy kis házban  

Krisztus első papjai.  

(Rongyos ruhák, kérges kezek,  

fésületlen üstökök:  

ily egyszerű proletárok  

a legelső püspökök.)  

És hirtelen lőn az égből  

mint egy sebes szélvihar,  

s betölté az egész házat  

zengő-zúgó égi zaj.  

És eloszlott tüzes nyelvek  

lebegtek a szobában,  

s az isteni Szentlélekkel  

betelének mindnyájan.  

S akik eddig gyávák voltak,  

bátrak lettek hirtelen,  

s a tudatlan agyvelőkben  

kigyulladt az Értelem.  

S kik eddig a zsidón kívül  

nem tudtak más nyelveket,  

minden nyelven hirdették már  

a krisztusi elveket.  

És kiket a sanda kétely  

oly gyorsan megrendíte:  

ingadozó tamásoknak  

megszilárdult a Hite.  

Köztük eddig egyetértés  

alig-alig lehetett,  

s fellángolt most a szívükben  

az isteni Szeretet! 

 

 

 

- Az élethez szükséges plusz - 

Mit csinálnak a tanítványok, miután 

találkoznak a feltámadt Jézussal? Mit 

csinálnak azután, hogy Jézus rájuk lehel és 

így szól: vegyétek a Szentlelket? (Jn 20,22) 

Halászni mennek! Nem embereket, halakat. 

(Jn 21,3kk) 

Jézus mennybemenetele után az apostolok 

imádkoznak, megválasztják Mátyást, hogy 

teljes legyen a tizenkettő, és aztán 

imádkoznak és imádkoznak. (ApCsel 1,12kk) 

De mi van a nagy misszióval? 

Aztán elérkezik a pünkösd napja, bumm! 

(ApCsel 2,1) 

Az életükből hiányzó plusz megérkezik, 

összeáll a kép, amihez nem volt elég a 

Feltámadott Jézussal való találkozás, azt 

kipótolja a Szentlélek! 

Az utolsó vacsoránál mondja Jézus: 

„Sok mondanivalóm volna számotokra, de még nem 

vagytok hozzá elég erősek, amikor azonban eljön a 

Szentlélek, ő majd...” (Jn 16,12) 

...most megérkezett!  

Amikor Jézust a feltámadásról faggatják a 

szadduceusok, tesz egy kitételt: 

Azért tévelyegtek mert nem ismeritek az 

írásokat, sem az Isten hatalmát! (Mt 22,29)  

A Szentlélek ereje Isten hatalma, hiába 

ismerjük az írásokat és tudunk mindent, 

Pünkösd nélkül erőtlenek vagyunk és 

tévelygők! 

Jöjj el Szentlélek és hozd el az életünkbe azt 

a szükséges pluszt, ami élővé, 

működőképessé tesz bennünket, az életünket, 

a tudásunkat, a szolgálatunkat! 

 

www.szentandras.ujevangelizacio.hu/koffein/

punkosd-plusssz



 

 

 

1 Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és 

országára nézve:  2 Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes 

béketűréssel és tanítással.  3 Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját 

kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük,  4 és az igazságtól (valóságtól) 

elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. 5 Te azonban légy józan mindenben, szenvedj, végezd az 

evangélista munkáját, szolgálatodat teljesen betöltsd.  6 Mert én nemsokára megáldoztatom, elköltözésem 

ideje elérkezett.  

Ezeket a sorokat olvasva nem téveszthetjük 

szem elől, hogy Pál apostolnak a 

Timóteushoz írott második levele volt az 

utolsó írása, ami ránk maradt. Kivégzéséig 

már csak napok, de legfeljebb hetek lehettek 

hátra: „én nemsokára megáldoztatom, 

elköltözésem ideje elérkezett”. Ennek a 

ténynek tudatában írta azt, amit írt. Ezért a 

szavaknak különös súlya van, 

megfontoltságot, világosságot és mély 

összefüggéseket hordoznak. 

Igeszakaszunkban a Timóteushoz intézett 

legutolsó intelmeket olvashatjuk. 

A képzeletbeli stafétabotot átadó apostol itt 

azt kéri fiatal szolgatársától, hogy „hirdesd 

az igét”(2. v.). Ez a legutolsó és 

legfontosabb utasítás számára. Az igének 

hangozni kell, „hiszen Isten ereje az minden 

hívő üdvösségére” (Róm 1,16). Csak az ige 

által van világosság, helyes istenismeret és 

önismeret, új élet és üdvösség. 

Természetesen Timóteus számára nem volt 

ez valami újszerű utasítás, de most az 

apostol sajátos összefüggésben indokolja 

szükségességét: „Mert lesz idő, amikor az 

egészséges tanítást nem viselik el, hanem 

saját kívánságaik szerint gyűjtenek 

maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és 

az igazságtól elfordítják a fülüket, de a 

mesékhez odafordulnak.” 

Pálnak ez a prófétai erejű kijelentése már 

beteljesedett. Mi ebben élünk, amikor 

emberek tömegei fordítják el fülüket az 

igazságtól. Micsoda erők, hatalmak és 

törvények munkálkodnak itt, ha még felelős 

(?) felnőttek milliói is inkább a meséket – a 

görög szöveg szerint mítoszokat – választják 

a valóság helyett? Inkább a „saját 

kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak 

tanítókat, mert viszket a fülük”. Valami 

izgalmasra, érdekesre, meghökkentőre 

vágynak, ami kivezet a szürke 

egyhangúságból. Mindig kell valami, ami 

átlépi az ingerküszöböt, ami a valóságból 

átsegít a mesék világába. 

Manapság rendkívül széles a kínálat az 

UFÓ-hittől kezdve, a fantasy filmek és 

szerepjátékok világán át a Loch Ness-i 

szörnyig. A valóságshow-któl a több száz 

részből álló szappanoperákon át a bulvár 

magazinokig. Soha nem látott mértékű igény 

mutatkozik ma az értéktelenre, a 

hiábavalóra, a primitívre, a közönségesre és 

a giccsre. Ma Magyarországon több milliós 

nézettséget könyvelnek el a valóságshow-k. 

Ha belegondolunk abba, hogy országunknak 

egy tekintélyes része nap, mint nap 

letelepedik a televízió elé, és ezzel a fajta 

antikultúrával táplálja a lelkét, és hogy 

ifjúságunk nagy számban ezen nevelkedik, 

az mély szomorúságra ad okot. Mondjuk ki, 



egy manipulált nemzedék nő fel. Sőt már 

egy felnőtt generáció hagyja magát – no 

persze nem tudatosan, kimondva – 

manipulálni és megtéveszteni az érzékeit. 

Ha megállunk egy újságos stand előtt, 

felkeressük valamelyik internetes hírportált, 

vagy meghallgatjuk elsősorban a 

kereskedelmi TV-csatornák hírműsorait, azt 

tapasztaljuk, hogy a hírek 90%-a izgató, a 

fület „csiklandozó‖, hatásvadász, de gyakran 

semmitmondó „hír‖. Ez azért lehetséges, 

mert erre van igény, „mert viszket a fülük”! 

És még nem is említettük a politikai 

színtéren elhangzó, és a hit, illetve vallás 

nevében hirdetett meséket. 

Az, hogy emberek sokasága nem bírja 

elviselni a valóságot, és helyette a mesékbe 

menekül, tulajdonképpen érthető. Ha a 

valóság csak annyi volna, amennyit látunk, 

érzékszerveinkkel tapasztalunk, ha csak ez 

az ideig-valóság létezne, az valóban 

elviselhetetlenül nyomasztó lenne. Illetve az 

is. De a hirdetett igében – amire Timóteus 

küldetése irányul – megnyílik és közel jön, 

sőt elérhetővé válik egy másik világ, az 

örökké-valóság, az Isten országa, Isten 

uralma. Egy tiszta, erőt közvetítő világ, 

melynek jellemzője az igazság, békesség és 

öröm (Róm 14,17). „Lesz idő, amikor az 

egészséges tanítást nem viselik el”, írja az 

apostol. Az itt olvasható egészséges 

(hügiainó) kifejezésből ered a higiénia 

szavunk. Isten igéje higiénikus, tiszta, 

minden szennytől, szellemi baktériumtól és 

vírustól mentes beszéd. Ezt kell 

Timóteusnak szembeállítani a mesékkel, a 

tudatmódosító mítoszokkal, a szennyes 

hírekkel, vagy a felizgató bulvárral. Az 

„egészséges tanítás”, és egyedül csak az, 

egészségessé teszi a gondolkodást, gyógyítja 

a lelket. Ezért bíztat Pál, hogy „kérlek… 

hirdesd az igét”, képviseld „az egészséges 

tanítást” és „végezd az evangélista 

munkáját!”  

 „A mesékhez odafordulnak. Te azonban 

légy józan mindenben, szenvedj, végezd az 

evangélista munkáját!” A mesék világával 

szemben a józanság áll. A józanság és 

szenvedés, a szenvedés és az evangélium 

hirdetése pedig sajátos és szétválaszthatatlan 

összefüggésben állnak.  

Nézzük először a józanság és szenvedés 

kapcsolatát. Tudatmódosító szerek, mesék és 

hírek nélkül a fájdalom is élesebb, 

mélyebben átélt. Ne áltassuk magunkat, ne 

meséljünk magunknak és másoknak se! Ne 

hamisítsuk meg Isten igéjét, ne 

mitologizáljuk! Békesség és szenvedés, 

mindkettő része az életnek, a keresztyén 

életnek is. Együtt van jelen földi életünk 

során, öröm, békesség, világosság, józanság, 

de ezek mellett ott a szenvedés is. Ne 

veszítsük szem elől, hogy ennek a világnak a 

biológiai és fiziológiai törvényszerűségei a 

lelki életben is hasonlóképpen működnek. 

Röviden, a szenvedés az élet része, a földi 

világnak része. Tegyük gyorsan hozzá, csak 

a bűnesettől. Már a kezdet, a szülés és a 

születés is szenvedéssel, fájdalommal jár. 

Egy zsibbadt és különösen egy elhalt 

testrész viszont nem fáj. Amikor egy 

ismerősöm lebénult lába több hónap után 

először mutatta a fájdalom jelét, a 

feleségével ujjongtak. A gyógyulás első, 

kétséget kizáró jele volt ez. Már fájt… már 

éledt a remény. Teljesen hamis az a fajta 

„happy-keresztyénség‖, ami sajnos egyre 

inkább terjedőben van, ahol mindig, 

mindenkinek boldognak kell látszani, ahol 

csak halleluját mondani szabad. Ahol 

bűnről, szomorúságról, szenvedésről még 

beszélni is tabu, mert azokon már „túl 

vagyunk‖. A keresztyénség nem az, ahol 

megszűnik a szenvedés, hanem ahol erőt 



kapok ahhoz, hogy szembenézzek vele, és 

ahhoz is, hogy elhordozzam.  

„Szenvedj, végezd az evangélista 

munkáját!” Itt van egy másik különös 

összefüggés még, amit tisztázni kell. 

Hogyan lehet szenvedni és az evangélista 

munkáját végezni egyszerre? Mert az 

evangélista munkája az örömhír 

továbbadása. A jó hír pedig, hogy Isten 

Jézusban idejött a világunkba, belépett az 

életünkbe, és hazahív az ő világába, az ő 

királyságába. Jézus Krisztus megmentett a 

halála és feltámadása által. Aki szenved, 

hogyan hirdet örömhírt, örömmel? Előttem 

vannak szenvedő emberek, akik, még ha 

rejtenék is fájdalmukat, de átüt a keserűség a 

tekinteten, a mondanivalón, a hangsúlyokon. 

Így nem lehet hitelesen jó hírt közvetíteni. 

Meg kell értenünk, hogy mire gondolt Pál, 

amikor azt írta: „szenvedj!” 

Mire nem gondolt Pál? Mindenképpen el 

kell oszlatni azt az eretnek gondolatot, hogy 

a szenvedés érdemszerző volna Isten előtt. A 

középkori flagelláns mozgalomban az 

önostorozók mások bűnéért (is) gyötörték 

magukat, ami az evangéliumtól teljesen 

idegen gondolat. 

A „szenvedj”, bár felszólító módnak tűnik, 

de nem felszólítás az apostol részéről. Nem 

utasítás, vagy parancsba adás. Inkább 

felkészítés, tudniillik „vállalnod kell a 

szenvedést, mert ezzel a küldetéssel együtt 

jár‖. „Részed lesz benne, jó, ha felvértezed 

magad a gondolattal.‖  

Hogy mire is gondolt itt Pál, egyfelől 

hosszan sorolja a 2Kor 11-ben a missziói 

munkájának, azaz az evangélista 

munkájának „kísérőjelenségeit‖: fáradtság, 

viszontagságok, nélkülözés, zaklattatás, 

üldözések, megostorozás, és más 

szenvedések. De a legnagyobb szenvedés 

kétség nélkül lelki eredetű. Látni az 

igazságtól a mesék világába menekülő 

embert, látni a jó hírt visszautasító és 

manipulált gondolkodással, öntudatosan 

vesztébe rohanó büszke embert, ez a 

leggyötrőbb. Leginkább akkor értjük meg 

ezt, amikor látjuk, hogy Jézus sír. „Ahogy 

közelebb ért, és látta a várost, megsiratta, és 

ezt mondta: Vajha megismerted volna te is, 

csak e mai napon is, amik békességedre 

szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed 

elől! Mert jönnek rád napok, amikor 

ellenségeid… körülvesznek, mindenfelől 

megostromolnak és földre tipornak… mert 

nem ismerted fel meglátogatásod idejét.” 

(Lk 19, 41-44) Jézus számára ez volt a 

legnagyobb szenvedés, Pál apostol és 

Timóteus számára is. Minden érzékkel bíró 

keresztyén számára is. Ehhez képest 

egyetlen dolog van, ahonnan vigasztalást és 

erőt lehet meríteni, az örök ige, és a drága 

kincs, Jézus Krisztus maga. Ő az, aki átvisz 

oda, ahol Isten „minden könnyet letöröl, és 

halál nem lesz többé, sem gyász, sem 

jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, 

mert az elsők elmúltak.” (Jel 21, 4) 

 

  A főnök vicce 

Addig röhögtünk a főnök viccén, amíg megértettük, hogy az a mai feladat. 

Jézusnak is van egy-két jó „vicce”: 

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. (Mk 

16,15) Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! (Mt 28,19) 

Talán egyszer megértjük ezt is.  

(Forrás: www.szentandras.ujevangelizacio.hu/koffein/fonok-vicce) 



 

„URAM, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”  Zsoltár 90:12 

 

Mindig hálás szívvel emlékezem a rákoscsabai női órára /nagymamakörre/ ahol sok áldást 

kaphattam és a mai napig él bennem a sok gyakorlati tanács, példa! 

A fenti Zsoltárvers áldott emlékezetű Dr. Kovács Bálint nagytiszteletű úr kedves idézete volt és 

sokat imádkozta is. 

Azon gondolkoztam, vajon a zsoltáríró miért nem jó testi egészséget kér öreg korára, vagy szép 

nyugdíjat, biztonságos családi hátteret kér Istentől - ha baj történik, legyen, aki rögtön segít? 

Miért nem szép, egészséges unokákat, akikkel lehet dicsekedni? Vagy anyagiakat, lám én ezt 

mind gyűjtöttem idős koromra!- 

Amikor elcsendesedtem fölötte, Isten Szent Lelke megvilágosította előttem, hogy a legtöbbet, a 

legjobbat kérte. BÖLCS SZÍV, mely belesimul a mindenható Isten akaratába, akkor is, ha nem 

érti az eseményeket. BÖLCS SZÍV az emberi kapcsolatokban: szeret, nem hánytorgat fel 

bűnöket, elfogad és JÉZUSRA mutat.--- 

Napi feladataim során az Örs vezér téren szoktam áthaladni. Itt sok hajléktalan ember szokott 

koldulni. Egy középkorú nő naponta ott ül a lépcsőn egy kispohárral a kezében, koldul. Most 

nagyon hideg napok voltak, esett is. Megszólítottam: „Kérem, azért vigyázzon magára! Fel fog 

fázni a kövön!‖ - erre elindult egy jó beszélgetés-, mert a másik embernek nemcsak a pénzre 

van szüksége, hanem emberi szóra is. Hogy őt is meghallgassák. Megdöbbentett, mennyire 

hálás az adományokért, egy öreg néniért, aki másnaponta főtt ételt hoz neki, a vásárlókért, akik 

zsemlét, pizzát adnak a kezébe... Egy szállóért, ahol tisztálkodhat. -Szégyenkezve hallgattam 

őt. Uram, miért is dohogtam az előbb?- 

Vonattal szoktam utazni a lányomékhoz, és amíg odaérek, olvasgatok vagy zenét hallgatok. Az 

egyik megállónál felszállt egy idősebb hölgy és leült mellém. Láttam, hogy el van keseredve, 

ideges. Megszólított, beszélgettünk. Kiderült, hogy az elvált férje nem megy el a közös 

házukból és sok aprósággal pokollá teszi az életét. A közös lányuk külföldön dolgozik, ő sem 

tud segíteni. Említettem, hogy van segítség, JÉZUS, aki erőt ad, békességet ad -és megoldást is 

a lehetetlen helyzetekben. Szabad imádkoznunk ezekért.  Erre felkiáltott: „Nahát! Az egyik 

rokonom, aki lelkész, ugyanezeket szokta mondani!‖ Innentől még jobb lett a beszélgetés és 

megvidámodva szállt le a kívánt megállóban. - 

Van egy tüneményes, szőke kisfiú, első osztályos most, akit iskolából hazakísérek, vagy 

edzésre, ahogy az órarend előírja. Mert a szülei sokáig dolgoznak. Jó beszélgetős a kicsike, 

csak győzzem hallgatni és jó válaszokat adni!! Egyik nap aggodalmasan jön mellettem, huzatja 

magát, még a táska is nehéz neki - hát hozom. Azt kérdezi: ‖Szerinted mikor lesz a világ vége? 

Mind meg fogunk égni? Anya is?" -láttam a szemében a félelmet. Innen el kezdtünk 

beszélgetni a jó Pásztorról, akit gyermekórákról ismer, Aki őriz, szeret és készített ÚJ EGET és 

ÚJ FÖLDET, amelyben igazság lakik. Mennyei otthont készített az Őt szeretőknek és Vele 

leszünk. -Mi nem a világ végét, hanem a világ URÁT várjuk vissza. -Látom, hogy 

megnyugszik. Megcsendesedik. Azt kérdezi: „Ha hazaérünk, sütsz nekem palacsintát?‖- 

Azzal az Igével kezdtem: URAM, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy BÖLCS 

SZÍVHEZ JUSSUNK!- Ezzel köszöntöm a kedves gyülekezetet és szívből kívánok ÁLDOTT 

PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET -felnőtteknek, fiataloknak, gyermekeknek egyaránt!  

Szeretettel: Szincsákné Lakos Kati 



 

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki 

cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te 

nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 

És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” Máté 7.13-23  

 

I. Az Örömhír című gyermeklapban olvastam 

a következő kis történetet: a kisgyerek 

istentiszteletről ment haza az édesanyjával. 

Egyszercsak a gyerek megszólalt: „Anya én 

nem értettem teljesen a tiszteletes bácsi 

prédikációját.” „Mit nem értettél belőle?‖ „A 

lelkész bácsi azt mondta, hogy Isten nagyobb, 

mint mi. Ez igaz?” „Igen, ez teljesen igaz‖ – 

felelte az anyuka. Mire a kisgyerek: „És azt 

is mondta, hogy bennünk lakik. Ez is igaz?” 

„Igen, Isten Szentlelke bennünk lakik, 

mindazokban, akik elfogadtuk az ÚR Jézust 

Megváltónknak.‖ „De hát anyu, ha Isten 

nagyobb, mint mi és bennünk lakik, akkor 

meg kellene rajtunk látszódnia! Igaz?” 

Igen, ha mi Isten gyermekei vagyunk, ha 

Jézus bennünk lakozik az ő Lelke által és 

vezet bennünket az ő igéjével, annak látható 

módon meg kell rajtunk látszani! De nem 

csak a látszat alapján, hanem valósággal és 

akár szemmel látható módon is. Ha nem csak 

színleg vagyunk az Úréi, akkor az életünkön 

meglátszik, hogy az Övéi vagyunk. Hasonló 

ez, mint nyáron a napsütötte időben a kő: 

felmelegszik a napsütés hatására. Nem kell 

mondani a kőnek, hogy forrósodj fel, mert az 

a napsugarak hatására magától felforrósodik! 

Ugyanígy a Krisztus jelenlétében élve 

felhevül a szívünk az Isten szeretetére, a 

Krisztus követésére. Jézus nem azt akarja, 

hogy langymelegek legyünk, hanem hogy 

hevüljön a szívünk érte, hogy ő legyen az 

egyetlen Urunk, hogy őt tartsuk életünk 

egyetlen Urának és Megtartójának. És azt 

akarja, hogy ha valamire azt mondja: „bűn!”, 

„ne kívánd!”, „ne kövesd!”, „ne légy benne 

részes!”, akkor bármennyire is kívánatos 

lenne egyébként, de az ÚR szavára, a Lélek 

munkája nyomán nemet mondjunk rá. A 

keskeny úton haladni mindig nehezebb, mint 

a széles úton. Könnyebb a kortársaink által 

elfogadott normák szerint élni, mint a 

krisztusi keskeny úton hűséggel járni.  

És, ami érdekes, hogy a széles úton lehet úgy 

járni, hogy közben azt gondolja az ember, 

hogy Istennek tetsző életet él. Mikor erdélyi 

körúton voltunk a gyülekezet ifjúságával, 

még a 90-es években, volt egy kis falu, ahol 

megszálltunk és a lelkésznővel 

éjjelbenyúlóan beszélgettünk s elárulta, hogy 

ő nem tért meg. Ki tudja miért mégis lelkész 

lett, prédikált, keresztelt, kiszolgáltatta az 

úrvacsorát. Testvérek! Lehet úgy járni a 

széles úton, hogy közben az ember, Jézus 

nevében prófétál, Jézus nevében űz 

ördögöket, és Jézus nevében tesz sok csodát. 

De, ha az ember szíve nem Jézusé, akkor 

kívül reked az Isten országán és végül 

elutasításban lesz része, mikor zörget a 

mennyek országában.  

II. Most egy másfajta megközelítésből 

szeretném megközelíteni az Isten akaratának 

kérdéskörét: olyan példát hoznék, melyben 

egy asszony a távozásban és nem a 

gyógyulásban ismerte fel Isten akaratát. 

Számára ez volt a keskeny út. De, hogy 

tényleg el tudja fogadni, hogy számára ez a 

keskeny út, ez is harcokba, tusakodásokba 

került. Ez az asszony, akiről szó van 

hosszantartó súlyos tüdőbetegségben 

szenvedett. Amikor csak tehette a 

gyógyulásért könyörgött, mint tennénk ezt mi 

is. Évek teltek el. Mint írja 49 kezelésen volt 



túl. Mindent elkövetett, harcolt, tusakodott, 

imádkozott, imádkoztak érte. De eljött egy 

nap, mikor olyasmi történt, ami 

megváltoztatta addigi hozzáállását a 

betegségéhez. Ezen a napon leült az asztal 

elé és elkezdett írni a szeretteinek igéket –

kedveskedni akart nekik, mert kitartottak 

mellette. Egyik igéslapra ezt írta: „legyen meg a 

te akaratod.” Amint leírta hihetetlen erős 

köhögési roham kezdte gyötörni. Segítségért 

akart kiáltani, de nem tudott megszólalni és a 

telefont sem tudta elérni. Mikor már kezdett 

enyhülni a köhögés azt vette észre, hogy 

véres lett a zsebkendője, alvadt 

vérdarabkákkal. Ekkor szembesült ismét 

azzal, amit nem akart elfogadni, hogy 

tüdőrákja van. Miután rendbehozta magát 

ismét leült és az ige, amit másnak írt 

megszólította: Gyermekem: Ne félj! Legyen 

meg az én akaratom és ne a tiéd. Ekkor 

imádságba kezdett és elmondta az Úrnak, 

hogy eddig mindig a saját akaratát kereste és 

azt kérte, hogy adjon az ÚR gyógyulást. 

Most viszont kimondta: legyen meg Atyám a 

te akaratod. Ekkor elöntötte őt a krisztusi 

békesség. Majd nem sokkal ezután az 

orvosaival megbeszélte, hogy abba hagyja a 

különféle kezeléseket és csak a 

fájdalomcsillapítókat fogja szedni. Mikor ezt 

elmondta a szeretteinek sokan kérdőre 

vonták: „hát fel akarod adni?” Mire a 

válasz: „Nagyon félreértetek, ha azt 

gondoljátok, hogy feladom. Nem adom fel, 

hanem az út végére kezdek érni. Míg a 

betegség elején voltam mindent elkövettem a 

gyógyulásért, mert ez volt a feladatom, hogy 

küzdjek és bízva bízzak. 49 kezelést 

vállaltam: sugárkezelést és kemoterápiát, de 

most már a kezelések sem használnak, csak 

iszonyatos szenvedések árán hosszabbítják az 

életemet 1-2 hónappal. De boldog vagyok, 

hogy az a Jézus fog várni a túlsó parton, aki 

egész életemben fogta a kezem. Boldog 

vagyok, mert az a Jézus fogja majd a ti 

kezeteket is, aki betegségemben, 

szenvedésemben is fogta az én kezemet. 

Ezután apja gondolatait idézte, aki a 

következőket mondta hajdanán, mikor ez az 

asszony, akit Máriának hívtak még gyermek 

volt: 

 „Isten akarata egy kicsit olyan, mintha egy 

kirándulásra mennél úgy, hogy Isten ül a 

kormánykerék mögött. Isten vezet. Lehet, 

hogy elfordul ott, ahol nem számítanál 

kanyarodásra, vagy keresztülmegy egy olyan 

völgyön, amit te túl sötétnek érzel. De 

egyáltalán nem kell aggódnod, mert te 

csupán utas vagy. Akármi is történik, Isten a 

végén hazavisz, ha hagyod, hogy ő vezessen. 

Ilyen az Isten akarata.” - fejezte be Mária 

apja gondolatainak idézését.‖ 

Igen a keskeny út ilyen: Isten a kormányos, 

és ha hagyjuk, hogy arra menjünk, amerre 

Isten akarja, akkor hazaérkezünk! Ez az út 

teli van küzdelemmel, olykor betegséggel, 

máskor csodálatos gyógyulással, bűn elleni 

tusakodással, örömmel és bánattal, de 

mindenképpen elmondhatjuk, hogy 

Krisztusunk, mint őriző Pásztorunk, mint 

Vezérünk betölti az életünket. A keskeny 

úton nincs hely nagy batyu hordására, csak 

az a teher, az a batyu fér el rajta, amelyet 

Krisztus ad, de azt hordoznunk kell. Adja 

meg az ÚR kegyelme, hogy amit elkezdtünk 

hitben azt be is tudjuk fejezni hűségben, igaz 

életben és Isten iránti és felebaráti, testvéri 

szeretetben Urunk dicsőségére, lelkünk 

épülésére. Mert, ha Krisztus bennünk lakik, 

annak meg kell látszódnia rajtunk! Ámen.

 

  



 

 
Salamon György festőművész kiállításának megnyitója - 2016. március 11. 

 

(Csaba Ház – Rákoscsabai Közösségi Ház 1171 Budapest, Péceli út 222.) 

 

Rákoskerten élő Salamon György festőművész Békéscsabán született. Gyermekéveit Munkácsy 

Mihály inaséveinek helyszíne közelében töltötte. Mokos József festőművész tanította rajzolni. 

Művészetében azokat a motívumokat keresi, melyek „lelkiállapotára rímelnek.‖   

Munkásságát 2001-ben „Rákoskertért‖ Díj adományozásával méltatták. 

 

 

„A zugok életünk szinterei. Nem nagyok, hozzánk méretezettek, emberléptékűek. Elférünk 

bennük… Egy zugban azonban pár percre megnyugszunk, és a félhomályban előtűnnek régvolt 

szeretteink.‖ (Salamon György) 

 

A kiállítást Ilosfai Krisztián festőművész nyitotta meg, „aki mindenre és mindenkire figyel‖. 

Közösségi és művészi munkája tette őt méltóvá 2015-ben a „Rákoscsabáért‖ Díj elnyerésére. 

 



Ilosfai Krisztián őszinte szeretettel és tisztelettel méltatta művésztársa munkásságát. 

Beszédében rávilágított, hogy a mai világban mindannyian „kóválygunk félrevezetve‖, nem 

tudunk eligazodni a „kulturális bábeli zűrzavarban‖, s hogy „a művész feladata nem a 

ködösítés, hanem a köd feloszlatása.‖ Kiemelte, hogy Salamon György „jelenünk krónikása‖ 

aki „megment valamit, amit mi hagytunk elveszni.‖ Festészetét József Attila művészetéhez 

hasonlította, ezért nem véletlen, hogy a megnyitón József Attila: Külvárosi éj című versének 

egy részletét mondhatta el Léránt Dávid Illés a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános 

Iskola 4. a osztályos tanulója.       

                                                                                     

 

      
 

 

A felkérés, hogy iskolánk egyik tanulója mondhatta el a kiváló költő versének részletét, 

megtisztelő, örömteli, s izgalmakkal teli pillanat volt. Köszönjük a lehetőséget, hiszen felemelő 

érzés, hogy részesei lehettünk a csodálatos kiállítás megnyitójának ünnepélyes pillanataiban. 

 

 

Ilosfai Krisztián festőművésszel nem először találkoztunk. 2015 őszén az Őszi Tárlat 

alkalmával egy rendhagyó „múzeumi órán‖ vehettünk részt, ahol a negyedikesek bepillantást 

nyerhettek a festészet, szobrászat rejtelmeibe.  A művésszel egyetértve jó lenne több ilyen 

közös találkozás! 

 

„Az internetes, okos telefonos korszakban nem állunk meg a művészet előtt‖ – mondta Ilosfai 

Krisztián. Pedig fontos lenne! Megállni, elidőzni egy-egy kép előtt, elmélkedni, emlékezni, 

magunknak is megmenteni valamit.  Valamit, ami fontos…  A kerti zugból elindulva, a szoba 

zugain át a végső zugig eljutva. 

 

                                                                                                                                Petrics Istvánné 

 



 

  

 

Márciusban ellátogatott Iskolánkba Pék Dudás Zsuzsa magyar kecskedudás, és több osztályban 

is rendhagyó énekórákat tartott. 

Beszélt nekünk a duda történetéről, szemléltette a hangszer alkatrészeit, összetevőit, és persze 

játszott. Érdekesen, sokat, csillogóan. Érdekes, mert ritkán találkozhatunk testközelben ilyen 

hangszerrel, és jó volt hallani a szép dallamokat. Népdalt is tanultunk, majd duda kísérettel is 

énekeltünk.  Jó hangulatban, víg kedvvel, új ismerettel és élménnyel bővülve értek véget az 

énekórák. 
     

    

 

Március 21. én a Zrínyi Miklós Általános Iskolába rendezték meg az Olimpia történeti 

vetélkedőt. Az újkori Olimpia 1896-tól napjainkig elég nagy tárgykört ölelt át. A felkészülési 

anyag tartalmazta a sportolók neveit, általuk elért eredményeket, a helyszíneket, évszámokat. 

Rengeteg kép, plakát is volt, amin bizonyos részek változtatva lettek, vagy ki voltak takarva. Ez 

egy bebiflázós, kemény verseny volt, ahol 5 fajta feladatkörben ellenőrizték a résztvevők által 

elsajátított tudást. Nagyon büszkék vagyunk Bozsó Ádám és Oláh Gergő  6.a osztályos 

tanulóinkra, akik az előkelő 2. helyet érték el. Felkészítő tanáruk: Kovács Zsuzsa tanárnő volt. 
     

    
 

Iskolánk 6.a osztálya februárban indult a Nemzeti Festékbolt által létrehozott Jótékonysági 

teremfestés programban (ahogy azt már a múlt számban is olvashattátok). Ezúton is köszönjük 

mindenkinek a facebook általi szavazatát: tanulóinknak, szülőknek, kollegáknak, barátok és 

ismerősöknek. Elsők lettünk, megnyertük a márciusi teremfestést!!!! Ennek köszönhetően 

megújult a terem, gyönyörűen ki lett festve, díszítve.  Összekovácsolódtunk a verseny által, és 

nagy pluszt adott az osztálynak az egy közös jó cél által elért sikerélmény. Köszönjük a 

Festékbolt és a mesterek adományát, áldozatos munkáját. 
 

Festékfutáson is részt vettünk a Merzse mocsárnál a 7. a osztállyal közösen. Az ott nyert 20 000 

forintot, felajánlottuk a Kuckó Óvodába járó Ákoskának. Ő egy beteg kisfiú, akit ha 

Franciaországban megműtenek, teljes életet élhet. 

Ismét megtapasztalhattuk: „jobb adni, mint kapni.” 

 

 

 

  

Mennybemenetel ünnepén arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus visszatér isteni dicsőségének teljességébe. 

Nyitva a menny, ahol Krisztus, a Főpap, a Pásztor, az ég és föld Ura, a csodálatos Király ül a trónusán! 

Az egyedüli közbenjáró, aki folyamatosan esedezik értünk az Atyánál, üdvözítő hatalmával 

kormányozza és oltalmazza az egyházat, az utolsó napon pedig eljön, s megváltott népét dicsőségének 

részesévé teszi! Ez a keresztyének örök reménysége: Egykor majd ott ülhetünk a jobbján örök 

boldogságban. A halálon győztes Úr visszatér isteni dicsőségében! Mindent elvégzett! Nem vereséget 

szenvedett, hanem győzött! 



 

Az emberek bármit ki tudnak találni, amit aztán saját vallásuknak tekintenek és akként 

gyakorolnak. Ugyanúgy igaz ez bármely vallásra, mint a kereszténységre is, amelyben a hívők 

egy része igyekszik a saját szájíze szerintire formálni azt, ahogyan hitét meg kell élnie. Az 

ilyen gondolkodással azonban van egy súlyos probléma: nem a mi dolgunk kitalálni, hogy mi a 

hit, a kegyesség, az istenfélelem, a kereszténység. Azt már Jézus megtette. Valójában az ő 

feladata — mint az egyház fejének –, hogy meghatározza, hogyan működjön a hívők 

közössége, miről is szóljon a kereszténység: ―…én… építem majd fel egyházamat‖ — mondja 

Jézus (Mt 16:18, RÚF). 

 
Kép: Paula Zayco Aberasturi 

Épp ezért fontos tisztáznunk, hogy mi nem a kereszténység — annak érdekében, hogy 

megláthassuk, eddig helyesen éltük-e meg a hitünket. Ebben segíthet az a 10 szempont, melyet 

Brian Orme, a ChurchLeaders.com weboldal rendszeres szerzője megfogalmazott. A vastagon 

szedett szempontok tőle, a hozzájuk fűzött kommentárok tőlem származnak (a blog 

szerzőjétől). 

 

1. A kereszténység nem vallás, melyet gyakorolnunk kellene a maga előírásaival, szokásaival, 

szertartásaival, hanem egy életút. A kereszténység Jézus Krisztus aktív és odaszánt követése. 

2. A kereszténység nem jegy a mennybe. Bár a hitünk alapján kapunk üdvösséget, mégse 

szabad úgy gondolkodnunk, hogy ha gyülekezetbe járunk, akkor azzal automatikusan 

megnyerjük utunkat a mennybe. Ha valaki azt gondolja, hogy a templomba járástól lesz 

keresztény, ennyi erővel beülhetne a garázsba is, és várhatná, hogy autóvá változik. 

3. A kereszténység nem luxusjacht. A kereszténység nem az álomutazás, melyet 

megnyertünk; nem egy luxushajó, melyről élvezhetjük a kilátást hűsítő itallal a kezünkben. 

Sokkal inkább egy csatahajó, melyen meg kell találnunk a saját helyünket és szerepünket, és 

meg kell vívnunk a harcot az ellenséggel szemben. 

https://infaustus.files.wordpress.com/2016/04/cch1.jpg
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4. A kereszténység nem X.Y. mozgalom ellenes liga. Nem valamivel szemben definiálja 

önmagát, és nem egy eszme ellenlábasaként kell működnie. Mi Isten mellett állunk, és ezért 

bármivel kerülünk is szembe, úgy kell viszonyulnunk hozzá, ahogyan Isten tenné. 

5. A kereszténység nem tökéletes emberek csoportja. Valaki egyszer azt mondta, hogy majd 

akkor fog megtérni, amikor már méltó rá, amikor már nem követ el bűnöket. Ez a pillanat 

ebben az életben soha nem fog eljönni. A keresztények nem tökéletes emberek. Ugyanolyan 

bűnösök, mint bárki más - azzal a különbséggel, hogy az ő bűnüket valaki már megbocsátotta, 

ezért el tudtak indulni a változás, a fejlődés és a lelki gyógyulás útján. 

6. A kereszténység nem tagság egy elit klubban. Nem olyan hely a gyülekezet, ahová csak a 

méltók és beavatottak jöhetnek. Nyitott közösség, vagy legalábbis ennek kellene lennie, ahol a 

bűnösök Jézusra találhatnak, és változhatnak a bűnükből. Az azonban nem jó, ha a belül 

lévőkben kialakul a fölényesség érzése a még kívül valók irányába. 

7. A kereszténység nem biztonságos menedék a világtól. A kereszténység nem való azoknak, 

akik a világtól akarnak elmenekülni. Az ilyen emberek többnyire maguk elől is menekülnek, és 

a kereszténységben nem csak önmagukra találnak, hanem Istenre is. Isten nem kolostorokba 

akarja zárni a követőit, hanem visszaküldeni a világba, hogy áthassák azt szeretetével. 

8. A kereszténység nem kellemes hétvégi időtöltés. Van, aki golfozni jár, mások madárlesre, 

horgászni, könyvtárba, moziba - és vannak olyanok is, akik templomba. A kereszténység 

azonban nem egy a sok szabadidős alternatíva közül, hanem egy olyan jellemvonás, mely 

életünk minden napját áthatja. Nem csak vasárnap a templomban vagyunk keresztények, hanem 

minden nap, mindenhol. 

9. A kereszténység nem érezd-jól-magad jellegű támogató csoport. A kereszténység nem 

arról szól, hogy azt mondjuk egymásnak, amit hallani akarunk. Nem hunyunk szemet egymás 

bűne fölött. A kereszténység egy olyan közeg, ahol szembesülünk saját hibáinkkal, ahol néha 

kellemetlenül érezzük ezek miatt magunkat, és ahol fejlődni tud a jellemünk. 

10. A kereszténység nem politikai párt. A kereszténység nem a baloldal, nem a jobboldal, 

nem az X.Y. párt! A kereszténység elsősorban nem e világ kormányának, hanem Isten 

országának van alárendelve. Mindenkinek szabadsága van arra, hogy lelkiismerete és Istentől 

kapott józan ítélőképessége alapján részt vegyen a politikai életben vagy érdeklődjön iránta. De 

csak annyiban tud egy keresztény jó állampolgár lenni, amennyiben Istennek jó alattvalója. 

 

Forrás: https://infaustus.wordpress.com/2016/04/20/10-dolog-ami-nem-a-

keresztenyseg/?blogsub=confirming#blog_subscription-3 

https://infaustus.wordpress.com/2016/04/20/10-dolog-ami-nem-a-keresztenyseg/?blogsub=confirming#blog_subscription-3
https://infaustus.wordpress.com/2016/04/20/10-dolog-ami-nem-a-keresztenyseg/?blogsub=confirming#blog_subscription-3


 

 Elhunytak: 

Katona Istvánné 

– Szőke Ilona (93) április 12. 

Pécsi Ferenc János (72) április 01.  

Mucsy Györgyné  

– Baráth Margit (82) május 06.  

Kovács Sándor (96) május 18. 

Palotay János (63) – február 23. 

Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére! 

 

Keresztelések: 

2016 áprilisában:  

Pricop Tamara Regina, Polgár Lara, Szűcs Boglárka, Szűcs Rebeka 

2016 májusában: 

Fülöp Mátyás; felnőttként a konfirmációval egybekötve: Nagy Ádám, Vizesi Attila, 

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

  Esküvő:  

  2016. április 16. Somogyi Miklós és Egedi Sára 

  Istenünk gazdag áldását kérjük a házaspár közös életútjára, és    

  családalapításukra!  

 

Konfirmáltak: Berényi Barnabás, Hoffner László, Kuzmányi Ádám, Nagy Ádám, Nagyné Varga Edit, 

Vizesi Attila 

 

ÖSSZHANG újságunk pünkösdi számának szerzői: 

Gazdag Edit: a Fegyverneki Gyülekezet lelkipásztora (a Barabási Testvérgyülekezetből) 

Pintérné Tóth Ágnes: Schweitzer Otthon intézményi lelkésze, gyülekezeti tag 

Krett Tibor: a Jókai Mór Ref. Általános Iskola felsőtagozatának ig. helyettese, Péceli Gyülekezet tagja 

Szincsákné Lakos Kati: a Józsefvárosi Gyülekezet presbitere 

Petrics Istvánné: (Jókai Mór Iskolánkban) tanítónő, a 4.a osztályfőnöke 

Tóth Lászlóné: gyülekezeti tag, vers válogatás 

Bába Károly: diakónus 

  

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! 

Nyári táborok időpontjai: 

Hittanos-tábor: Gyenesdiás, 2016. Július 04-09 

Enter ifi és Előszoba (14 és 20 év közöttieknek): Kisorosziban, 2016. Július 10-15 

Női hét: Gyenesdiáson, 2016. Július 13-17 

mailto:budapest-rakoscsaba@reformatus.hu
http://www.rakoscsabairef.hu/
mailto:bkaresz75@gmail.com


 

 

  

 

Földünkön sötétül, a lelki éjszaka, 

benne: lángbetűkkel írva, Isten szava! 

Vajon kell – e nekünk, bátorítás nagyobb? 

Hogyha így szól Isten: „Én veletek vagyok!” 

Atyánk szeme rajtunk, múló éjszakában, 

mennyei fény ragyog, hívők otthonában. 

Milliók nem hallják, Isten, féltő szavát, 

rettegve töltenek, félelmes éjszakát. 

Félve és rettegve néznek, jövő felé, 

bűnbánattal mégsem, hullnak Isten elé! 

Világ szerint élnek, jóra, nem hajlanak, 

inkább nyomorognak, bűnt mégsem vallanak. 

Sötétségben élők: ti még se féljetek, 

Jézus a győztes Úr, Őhozzá térjetek. 

Vérén megváltottan, ti övéi vagytok, 

Vele: mennybe térve, örökké ragyogtok.              

Sátán legyőzetett, múlik az éjszaka, 

Isten, hívő népe, győztesen tér haza! 

Hogy átvegye csodás, égi örökségét, 

ott örökké zengje, Isten dicsőségét! 

  

Celldömölk, 

2016. IV. 30. 

 

 

 

 

 

         
Lélek tüze, mennyei tűz, 

lobogjon lángod szerte itt, 

ébressze fel bűn álmából, 

alvó lelkek százezreit! 

Mert a bűn – mint édes álom – 

elszenderítette őket, 

sátán álomba ringatta, 

kárhozat felé menőket. 

 

Lélek tüze, mennyei tűz, 

lobogj szerte, hazánkban is, 

égessed ki szíveinkből 

mind azt, a mi gonosz, hamis. 

Önző, romlott bűnös szívvel, 

új honba jutnunk, nem lehet, 

ezért boldog: ki fehérben, 

Atyánk színe elé mehet. 

 

Lélek tüze, mennyei tűz, 

borítsd lángba bűnös Földünk, 

mert tettekkel és szavakkal, 

mi csak bántottunk és öltünk. 

Bűnt emésztő égi lángod, 

bensőnkben is, had lobogjon, 

hogy bűnmentes lelki arcunk, 

mennyei fényben, ragyogjon. 

  

Celldömölk, 

2016. IV. 20. 

 

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk  

a Gyülekezet Tagjainak  

és minden Kedves Olvasónknak! 
 


