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ÁHITAT

Személyes kapcsolat

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, 
hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ 
nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is  ismeri;  ti azonban 
ismeritek  őt,  mert  nálatok  lakik,  sőt  bennetek  lesz.”
(János evangéliuma 14, 1617. 
Egy  olyan  időszak  következett  be  az  életünkben,  amikor  a 
gyakran  használt  fogalmaink  átgondolására,  mélyebb 
megértésére  kaptunk  lehetőséget.  Az  egyik  ilyen  fogalom  a 
„személyes kapcsolat”. 
A  járvány  helyzet  azt  hozta  magával,  hogy  egészségünk  és  a 
másik  egészségének  a  megőrzése  miatt,  távolságot  szükséges 
tartanunk  egymástól.  Még  azok  is,  akik  egy  fedél  alatt  élnek 
jobban  átgondolják  egyegy másik  felé  tett  közelítő mozdulat 
veszélyhordozó  lehetőségét.  Óvatosabbak  vagyunk,  inkább 
nem teszünk bizonyos megszokott mozdulatokat. 
Ebben a  távolságtartásban,  ebben az önmagunknak a másiktól 
való  megvonásban  érezzük  át  egyegy  érintés,  ölelés  súlyát, 
ajándékát. Ami a  legjobban hiányzik a számunkra az önkéntes 
bezárkózás  idején  az  a  másik,  a  másikkal  való  felhőtlen, 
szabad, örömteli személyes kapcsolat, a másik közelsége. Az a 
közelség,  az  a  bensőséges, mély  személyes  kapcsolat,  aminek 
súlyát,  ajándékát  eddig  talán  fel  sem  fogtuk.  Természetesnek 
gondoltuk,  hogy  van.  Eleve  adottként  éltük  meg  eddig,  nem 
különösen  értékelve  a  jelentőségét.  Most  pedig  a  legmélyebb 
hiány, amit átélünk ezekben a hetekben, a személyes kapcsolat 
hiánya.  Erre  éhezik  a  lelkünk  a  leginkább.  Hirtelen 
rádöbbentünk,  hogy  nem  elég  csak  telefonbeszélgetés  által 
hallani a másik hangját, nem elég az internetes térben, akár heti 
több  alkalommal  is  beszélgetni  a  másikkal.  Bizony,  mi 
megérinteni,  megölelni  kívánjuk  a  másikat.  Szeretnénk  tenni 
ezt önfeledten, boldogan. 
Hirtelen  ránk  szakadt  annak  nyomasztó  súlya,  hogy  nem 
tudjuk,  mikor  tehetjük  meg  ezt.  Vajon  megtehetjüke  ezt 
valamikor  is  újra?  Ezek  a  kérdések  kavarognak  bennünk, 
miközben  eltelt  egy  húsvét,  amit  olyan  jó  lett  volna 
közösségben,  személyes  kapcsolatainkat  megélve  ünnepelni. 
Arra  gondolunk,  hogy  a  pünkösd  is  elmúlik,  és  most  nem 

lehetünk  együtt,  nem  ünnepelhetünk  együtt  konfirman
dusainkkal  és  családjaikkal.  Vajon  a  nyár  is  így  múlik  el, 
táborok, együttlétek nélkül? Lehet ezt megszokni, elfogadni? 
Hirtelen  rádöbbentünk,  hogy  az  eddigi  életünkben  mennyi 
mindenért  szorítottuk  hátra,  helyeztük  a  legutolsó  helyre  a 
személyes  kapcsolatainkat.  Úgy  gondoltuk,  az  holnap  is  ott 
lesz  a  számunkra,  nem  fut  el,  azonban  egy  kínálkozó 
lehetőség,  a  munkánk  igényeit  (legyenek  valóságosak  vagy 
valótlanok)  azonnal  ki  kell  elégítenünk.  Emberek  arca  jött 
elém  is  ezekben  a  hetekben  és  arra  gondoltam,  mikor 
találkozhatok  velük  újra?  Elém  jöttek  az  elszalasztott 
lehetőségek  a  találkozásokra,  a  személyes  kapcsolat 
elmélyítésre.  „Majd”,  milyen  sokszor  a  „majd”  volt  erre  a 
válasz  bennem  is.  Most  érezzük,  talán  megértettük  az  egyik 
legfontosabb  dolog  az  emberi  életünkben,  a  személyes 
kapcsolat a másikkal. 
Isten  jelen  van  ebben  a  helyzetben.  Isten  helyreállítani  kíván 
bennünket  ebben  az  embert  próbáló  időben. Arra  hív,  hogy 
vegyük  észre  mindez  a  Vele  való  viszonyunkról  szól.    A 
pontos,  egyetlen  igazi  valóság  az,  hogy  ebben  a  járványban 
nekünk,  az  embernek Vele  van  dolgunk. S  ha megértettük  az 
ember  –  ember  kapcsolatában  a  „személyes  kapcsolat” 
jelentőségét,  akkor  még  inkább  fel  kell  ismernünk  mindezt, 
Jézus Krisztusra  tekintve. A Jézus Krisztussal való  személyes 
kapcsolat  hiánya  ugyanis  az  ember  életének  igazi  baja, 
betegsége.  Olyan  pusztító  dolog  ennek  hiánya  az  ember 
életében,  amelyet  valami  mással  próbálunk  önmagunk  és 
mások  előtt  is  elfedni.  Miközben  az  mondom  önmagam 
számára,  hogy  az  az  én  bajom,  hogy  bizonyos  lehetőségek 
terén  korlátozott  az  életem,  vagy  soha  senkitől  nem  kaptam 
segítséget,  bezzeg  mások…  be  kell  látnom,  hogy  mindez 
szemen  szedett  hazugság.  Az  igazi  bajunk  a  személyes 
kapcsolat  hiánya  Jézus Krisztussal. Értsük  jól,  nem arról  van 
szó,  hogy  ne  lennének  valóban  súlyos  életterheink, 
küzdelmeink,  égető  problémáink.  De  mindezekre  nézve  fel 
kell  ismernünk,  be  kell  ismernünk,  hogy  gyökerük 
visszanyúlik  oda,  hogy  nincs  vagy  elhalványult  a  személyes 
kapcsolatunk Jézus Krisztussal. 
A  Pünkösd  valósága,  a  Szent  Lélek  személyének  és  hozzánk 
való viszonyának csodája.                Jézus a  tanítványok  számára 
egy  egészen  megrázó  lehetőségről  beszél,  ami  eddig  ily 
módon szinte elképzelhetetlen volt az ember számára. 

Ő  mondja  a  Szent  Lélekről  és  rajta  keresztül  a 
Szentháromsággal  való  kapcsolatunkról:  „nálatok  lakik,  sőt 
bennetek  lesz”.  Lehet  sokszor  félreértjük  az  Istennel  való 
„személyes  kapcsolat”  lehetőségét.  Nyomasztó  elvárásként 
fogalmazódhat  meg  bennünk,  ha  nem  arra  helyeződik  a 

Kedves Testvérek!

 Mostani  számunk  2020  tavaszi  időszakát  fogja  át,    böjti 
időszaktól  a  Húsvéton  át  egészen  Pünkösdig  ,  mely 
időszakról  bizonyára  sokan  úgy  fognak  megemlékezni, 
mely a pandémia árnyékában telt el.

Tény,  hogy  mindannyiunk  életét  felforgatta  ez  a  járvány. 
Tény, hogy kiderült, tervez az ember, de Isten végez. Tény, 
hogy  azt  hittük  uraljuk  a  földet  és  azzal  szembesültünk, 
hogy  csak  szerettük  volna.  Képsorokat  láttunk,  melyekről 
nem  hittük  volna,  hogy  a  fejlett  világban  vették  fel  őket. 
Naponként  hallhattuk,  hogy  éppen  hányan  haltak  meg, 
kerültek  karanténba  vagy  vesztették  el  munkájukat. 
Rémület,  félelem  és  bizonytalanság  lett  szinte  mindenütt 
úrrá.

Mi  lesz  holnap?  Mi  lesz  a  szeretteinkkel,  akiket  nem 
látogathatunk  meg?  Mi  lesz  a  gyülekezetünkkel,  ahol  már 
nem jöhetünk össze? 

Most,  mikor  e  sorokat  írom,  talán  már  látjuk  az  alagút 
végét, de csak talán. Jeremiás próféta azt mondja: „az Úr az 
én örökségem, azért benne bízom”. 

Minden  más  még,    de  akár  azt  is  mondhatnám,  hogy 
egyfolytában , bizonytalan.  

Orbán Dániel
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  „„MMeerrtt  nnéékkeemm  aazz  éélleett  KKrriisszzttuuss””  
Lívia néni életútja

Toókos  Csabáné    Bereczky  Lívia  1932ben 
Nádudvaron  született,  református  családba.  Felmenői 
Nagyváradon  s  Balmazújvárosban  éltek.  Édesapja 
tehetséges  kereskedő,  pincér,  majd  vendéglő 
tulajdonos  volt.  Édesanyja  jó  kézügyességgel 
megáldott  asszony,  hímző  és  kézimunka  üzletet 
vezetett.  

Emlékei  szerint  gyermekkora  gyönyörűen  telt 
Nádudvaron,  majd  Kabán.  A  család  később 
Debrecenbe  költözött  az  1  fiú  és  5  lány  magasabb 
színvonalú  oktatása  érdekében.  Szép  családi  házban 
éltek  a  Csigekertben,  ahol  Lívia  diófán  ülve,  vagy 
édesanyja  könyvtárában,  minden  könyvet  kiolvasott. 
A  Dóczi  Leánynevelő  Intézetben  tanult.  Szerette  a 
rajzot,  néptáncot,  cserkészetet.  Édesanyjától  örökölte 
kreativitását,  rajzkészségét.  Felfigyeltek  erre  tanárai 
is.  Azonban  a  háború  miatt  nem  volt  lehetőség 
rajztehetsége kibontakoztatására.  

Már  tanítóképzőbe  járt,  amikor  kitört  a  háború. 
Falusi  rokonokhoz  menekültek  a  várost  érő 
bombázások  miatt.  Hazatérve  a  házukat  kifosztva 
találták,  vendéglőjüket  elvették.  Szegénység 
következett.  A  szülőknek  s  a  gyerekeknek  is  egyaránt 
minden munkát el kellett vállalni megélhetésükért.

A  háború  még  alig  fejeződött  be,  amikor  egy  téli 
délután  hívták  őket  evangélizációra  a  Mester  utcai 
templomba,  ahova  el  is  mentek.  Lívia  meghallotta 

Jézus  hívó  szavát.  Édesanyjával  és  nővérével 
döntöttek  az  Ő  követése  mellett.  Ettől  kezdve  a 
Betánia  közösségben  gyűltek  össze  minden  héten.  Itt 
szerezte  hívő  élete  első  örömteli  tapasztalatait. 
Szolgálatokat  vállalt  a  közeli  falvakban,  gyerekek  s 
cigányok  között,  időseket  látogatott,  énekkaros  lett  a 
gyülekezetben.  Ekkor  már  tanítóképzőben  tanult  s  ott 
is  bizonyságot  tett  az  ő  megváltó  Uráról.  A  párt  s 
KISZ  vezetők  ezt  nem  nézték  jó  szemmel.  Kézbe 
kapta  bizonyítványát,  amibe  emiatt  beírták  „  Az 
ország összes középiskolájából kitiltva”.

Tanulmányait  félbehagyva  ezután  gyors  és  gépíróként 
dolgozott.

A  Betániában  Toókos  Uzonka  volt  a  lelkigondozója. 
Időközben  megismerkedett  Uzonka    bátyjával, 
Toókos  Csabával  aki  akkortájt  érkezett  haza  a  3  és 
fél  évig  tartó  orosz  fogságból.1948.  nyarán  az 
Alcsúti  Konferencián    Csaba  is  megtért,  együtt 
szolgáltak  az  énekkarban.              1952ben  házasságot 
kötöttek.  Két  év  múlva    szüleivel,  testvéreivel, 
férjével  és  kicsiny  fiával,  Abával  Debrecenből 
Érdligetre  költöztek. Az  Úr  még  3  lánnyal  és  1  fiúval 
áldott meg a családot. 

Esténként  énekhangtól  volt  hangos  a  gyerekszoba. 
Imádkozott  velük  s  tanította  őket  a  hit  útjára. 
Vasárnaponként  gyermekórát  tartott  az  Érdligeti 
Református  templomban.  A  gyermeknevelés  mellett 
esti  gimnáziumba  járt,  éjszakánként  tanult.  A 
középiskolákból  való  kitiltás  érvényét  vesztette,  és  4 
gyermek mellett sikeresen leérettségizett. 

A  gyermeknevelés,  taníttatás,  hétköznapi  gondok, 
óvónői  és  bedolgozói  munka  próbára  tette.  Azonban  a 
szürkeségből  is  szólt  az  Úr  hívó  szava  újra  és  újra. 
Megújult  a  hite.  Ebben  az  imádságos  légkörben 
felcseperedett  gyermekei  is  megtértek.  Megtanulták 
az  Isten  iránti  engedelmesség  fontosságát.  Ekkor  az 
Érdi  Baptista  gyülekezetbe  jártak.  Három  lányával 
együtt bemerítkezett.

1976ban  Budapest  Békásmegyerre  költöztek. 
Gyermekei  kirepültek.  Szüleit,  testvéreit,  később 
férjét  eltemetve  új  szakasza  kezdődött  életének. 
Békásmegyerről  előbb  Bereczki  Sándorékhoz 
majd  az  Újpalotai  Református  Gyülekezetbe   
kezdett  járni.  Csodálatos  erőt  kapott  az  egyre 
inkább  kiteljesedő  kórház  –,  menekült  –  és 
börtön  misszió,  hajléktalan  és    iszákos  mentő 
szolgálat  végzéséhez.  Gyermekbiblia  kört  tartott, 
Őrbottyánban  a  fogyatékosoknak  segített.  Az 
onkológián  daganatos,  reménytelen  emberekhez 
szólt, segített nekik az Úrba kapaszkodni. 

Lívia  élete  végéig  összetartotta  a  családját.  Mindig 
azon  munkálkodott,  hogy  az  5  testvér,  az  unokák  és 
dédunokák  tudjanak  egymásról,  legyenek  jó 
kapcsolatban  és  keressék  szüntelen  Isten  akaratát. 
Évente  többször  megvendégelte  őket.  A  kiterjedt 
rokonsággal is tartotta a kapcsolatot.

Kiáltó  szónak  kell  lennünk.  –  ez  volt  a  felfogása.  82 
éves  korában  azonban  jelentkeztek  nála  a  memória 
romlás  jelei.  Ezt  ő  is  észrevette.  Nem  akart  a  családja 
terhére  lenni.  Kérte,  hogy  beköltözhessen  egy  Idős 
Otthonba.  Csendesen  5  évet  töltött  ott,  Urában 
bízva. 

Rövid  betegsége  után,  kórházi  ágyon  érte  a  halál. 
Hazaköltözött  a  mennyei  hazába,  ahol  találkozhatott 
az  Urával,  férjével,  testvéreivel,  szüleivel  s  a  többi 
rokonnal.

hangsúly,  hogy  Ő  mit  tett  meg  mindezért,  hanem  amikor 
magunkra  nézünk,  és  arra  gondolunk  mi  is  van  bennem, 
önmagamtól,  hogy  élő,  személyes  kapcsolatom  legyen 
Istennel. Semmi sincs erre nézve önmagamban. 
Jézus Krisztus azonban ma  is  azt üzeni, ”nem hagylak  titeket 
árván,  eljövök  hozzátok”.  A  Vele  való  személyes  kapcsolat 
fenntartásának  lehetősége  így  nem  nyomasztó  teherként 
nehezedik  rám,  hanem  Szent  Lélek  Isten  bennünk  zajló  élő, 
izzó  valóságává  válhat!  Nem  én  teremtem  meg,  hanem  Ő 
munkálja bennem! 
Ha felismerted, hogy ez a személyes kapcsolat – Jézus szavait 
idézve „bennetek  lesz”  –  az  életed  igazi  vágya,  akkor mond 
bátran:  „Jöjj  Szent Lélek!” Reménységed pedig  szintén  Jézus 
szavai legyenek: „mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szent 
Lelket azoknak, akik kérik tőle.”

Fogarasi Gábor 
lelkipásztor
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FFooggaarraassii  GGáábboorr  lleellkkiippáásszzttoorr  
mmeeggeemmlléékkeezzééssee  LLíívviiaa  nnéénniirrőőll  

Újpalotai Református Egyházközség, 2020. március 07. 

Mikor  hálaadással  gondolok  Lívia  néni  életére,  akkor 
négy bibliai szakasz jön elém. Ez a négy igehely külön
külön, de még inkább együtt látva jellemezte őt. 

Mert nekem az élet Krisztus…(Filippi levél 1, 21)

Ebben a rövid Pál apostol által írt hitvallásban három, 
életünket  meghatározó  szó  tárul  elénk.  Legértékesebb 
szavaink ezek. 

Nekem/Én, Élet, Krisztus. 

Az  első  kettő  a  harmadikból,  annak  elsődlegességéből 
nyeri el értékét a számunkra.

Én/Nekem  –  Az  „én”  igen  gyakran  egyenlő  lesz 
„nekem”  névmással,  amely  mögött  a  birtoklási 
vágyunk  húzódik  meg.  Így  lesz  számunkra  az  „Én”  a 
személyünk,  teremtett  lényünk  egyenlő  szerzéssel,  a 
felhalmozással,  a  tulajdonnal.  Pedig  csak  akkor  lesz 
valódi  életünk,  énünk,  ha  nem  tulajdonol,  hanem 
tulajdonná  válik.  Krisztusé  lesz.  Ha  nem  birtokol, 
hanem birtokává lesz Krisztusnak.

Élet.  Amikor  az  élettörténetünk,  Krisztus  történetté 
válik.  Amikor  az  események,  a  Krisztus  cselekmény 
lesz. Ekkor kezdek el élni, sőt az élet örökké Életté lesz 
számomra

Krisztus.  Messiás.  Felkent.  Amikor  mindent  Őbenne 
látok,  élek.  Amikor,  önmagamat  benne  élem,  látom, 
lélegzem.  Élek  többé  nem  él,  hanem  él  bennem  a 
Krisztus, róla neveztetem, krisztusinak. 

És  ha  valaki  nekem  szolgál,  azt  megbecsüli  az  Atya… 
(János evangéliuma 12, 26)

Szolgálat és megbecsültség. Ez a két szavunk időnként 
rosszul  kapcsolódik  össze  bennünk.  Krisztus  által 
lehetőségünk  van  ennek  áldott  összekapcsolódását 
megélni.

Ha  becsukom  a  szemem,  akkor  Lívia  néniről  három 
kép is elémt árul, hiszen legtöbbször így láthattuk őt. 

Az  első,  hogy  úton  van.  Embertől    emberig.  Istentől
emberig. Embertől  Istenig. 

A  második  az  arcára  mindig  kiülő  mosoly.  Nem 
mondom,  hogy  nem  voltak,  lehettek,  nehéz  pillantok, 
de bármikor  találkozott a  tekintet, mindig csendesebb, 
vagy  szélesebb  mosolyt  láthattam  az  arcán.  Mert  ő 
elsődleges  nem  önmagával  kívánt  találkoztatni 
bennünket,  hanem  önmagán  keresztül  Krisztussal.  Ez 
volt,  ez  élt  ebben  a  mosolyban.  S  ezt  most  már  örökre 
megőrizzük a szívünkben.

S  a  harmadik…  hogy  munkálkodik  és  szolgál.  Hiába 
kínáltad  hellyel,  mindig  megtalálta,  kereste  a 
szolgálatot.

Ez nem valami önigazolás volt a részéről, s nem is arról 
szólt,  hogy  valamiféle  mércét  kívánt  volna  elénk 
állítani.  Neki  erre  elhívása,  karizmája  volt.  Arról  szólt 
mindez,  hogy  a  szolgálatában,  mint  egy  folyamatos,  jó 
illatú áldozattal hódolt Isten színe előtt.

Ezért  van,  hogy  nem,  hogy  nem  kívánt  emberektől 
elismerést  érte,  de  még  idősebb  emberként  is 
„zavarodottságot  láttam  rajta,  ha  megköszöntük 
szolgálatait.  Ez  a  „zavarodottság”  abból  fakadt,  hogy ő 
már  elvette  Istentől  annak  jutalmát  és  bővölködött 
benne.

Más  embert  a  pihenés  lehetősége  lelkesít, őt  pedig  az, 
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ha hallott valami új  szolgálati  lehetőségről. Azonnal ott 
volt,  legyen szó játszótéri misszióról, börtön misszióról, 
a zsidóság felé való szolgálatról, vagy éppen gazolásról.  

Különösen  is  nagyon  szerette  a  gyerekek  közötti 
szolgálatot, talán ott volt ebben az, hogy megtérésekor 
elhívást  kapott  feléjük.  A  másik  megrendítően  szép 
szolgálta  az  idősek  látogatása,  bátorítása  volt. 
Bizonyága ennek ez a szép terítő (lelkész az úrasztalára 
mutat),  amelyet  Sárvári  Mihályné  Margit  néni 
testvérünkkel  készítettek,  nem  kis  munkával.  Ma  már 
mindketten  a  Krisztus  által  elkészített  üdvösségben 
léteznek.

Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!                       
(I. Korintus 6, 20)

Dicsőítsétek.  Az  Isten  dicsőítése  nem  csupán  a 
legkedvesebb időtöltése volt, hanem betöltötte az egész 
lényét  és  életét.  Egész  lényével  megdicsőíteni  kívánta 
az Urat és ez nem maradt csupán szándék a számára.

Nem  volt  olyan  dicsőítés,  koncert,  ahol  ő  nem  lett 
volna  jelen.  A  sokszor  rideg,  visszafogott,  az  Isten 
drága  személye  felé  csupán  passzívan  hallgató 
reformátusságunk számára példát adott az izzásban, az 
Isten  szeretetben,  az  előtte  való  hódolatban.  Az  a 
benső  erő,  amivel  mindannyiunkat  meglepve  és 
lehagyva  szolgát,  az  az  Isten  dicsőítésében,  a  Szent 
Lélek általi imádatban fakadt belőle, és benne. 

Egy nagyon apró dologról is hadd beszéljek, ami mégis 
nagyon  komoly  tanítás,  amit  tőle  kaphatunk.  Mindig 

értetlenségét  fejezte  ki,  ha  valaki  valakiről  rosszat 
mondott. Ha panaszkodtam, akkor nem valami olcsó 
emberi  megfontolásból,  hanem  tanítványként 
kérdezett  vissza  és  figyelmeztetett  arra,  hogy  lehet  a 
másik  ezt  nem  is  úgy  gondolta.  Rosszat  feltételezni, 
gondolni  a  másikról,  így  tört  össze  Krisztus 
jelenlétében.

Testetekben.  Ez  nem  csak  azt  jelentette,  hogy  szó 
szerint elképesztő fizikai teherbírással szolgált, hanem 
híd  volt.  Olyan  szabadságban  járt  Isten  népe 
közösségében,  a  sokszor  egymásra  gyanúval  tekintő, 
féltékeny  felekezetek  között,  mint,  aki  tudta  és  élte, 
hogy  ez  a  szabadság  Krisztusból  fakad.  A  címkék 
helyet őt egyedül a Név, Krisztus érdekelte. 

Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, 
hogy  látta  az  Urat,  és  hogy  ezeket  mondta  neki.  (János 
evangéliuma 20, 18)

Látta  az  Urat.  Soksok,  emberrel  való  találkozás 
adatott neki hosszú élete és szolgálata során. Az Urat 
látva,  az  ellőtte  járót,  a  Feltámadottat  képviselte, 
hirdette a másik felé való szolgálatban. Mindenki, aki 
találkozott  vele,  közelébe  kerülhetett,  megérezette, 
hogy  valóban, ő  látta  és  látja  az  Urat.  Mert  mindent 
megtett azért, hogy ne őt  lássuk és halljuk, hanem az 
Urat  lássuk,  és  halljuk  személyén  szolgálatán 
keresztül.

Hírül  adta  a  tanítványoknak.  Soksok  missziói 
szolgálata  mellette  én  az  egyik  legfontosabbnak  és 
felém  is  áradónak,  a  „tanítványok”  az  Isten  népe  felé 
való szolgálatát érzem, tapasztaltam.

Az ébredés nem csupán valamiféle eseményben jöhet, 
érkezhet  meg,  mögötte  ott  van,  vannak  az  emberek, 
akik  látták  az  Urat.  Akik  gyógyítják,  Krisztus 
munkáján  keresztül  helyreállítják  a  tanítványok 
közösségét. Lívia néni ezt élte meg felénk.

KAPCSOLATBAN                                                                   5                                                                             2020 tavasz



nőttünk  fel.  Nagyon  sokat  tekeregtünk,  szórakoztunk 
és  a  hoki  sem  volt  idegen  számunkra  a  befagyott 
Maroson.  A  nyarakat  csavargással,  portyázással 
töltöttük,  amikor  pedig  elkezdődött  az  iskola,  nagyon 
hamar  ráuntam  és  nem  szerettem  odajárni.  Nem 
azért,  mert  buta  lettem  volna,  hanem  mert  nem 
szerettem  magát  az  iskolát,  a  kötelezettségeket,  házi 
feladatokat.  A  tanárok  is  haragudtak  rám,  mert  azt 
mondták, jó fejem van, de nem használom.  

Még  kisiskolás  fiú  voltam  mikor  egy  bácsi  be  is 
csapott, azt mondta, Zsolt, ha nem szereted az iskolát, 
kend  be  szalonnával  az  iskolafal  sarkát  és  meglásd,  a 
kutyák fogják megenni! Én meg is csináltam és bíztam 
benne,  hogy  jönni  fognak  a  kutyák,  megeszik,  nekem 
pedig  többet  nem  kell  iskolába  járnom,  ami  persze 
nem teljesedett be.  

Visszatérve  Édesanyámra,  sajnos  a  sok  italozás  miatt 
35  évesen  meghalt.  Ekkor  én  15  éves  voltam,  8. 
osztályos. Soha nem felejtem el, hogy épp az iskolában 
voltam  és  emlékszem  jött  a  szomszédunk,  hogy 
szóljon,  meghalt  Édesanyám.  Nem  tudtam  felfogni, 
hogy mit mond, csak arra emlékszem, hogy  ledobtam 
a táskámat a földre és azt kiáltottam: soha többé nem 
jövök iskolába! Itt fejeződött be az én gyerekkorom és 
innentől  kezdődött  a  „lecsúszásom”.  Háromszor 
jártam a 8. osztályt és akkor is csak azért engedtek át, 
mert  sajnálták a  tanáraim a Nagymamámat, aki  sírva 
könyörgött nekik, hogy engedjenek át. Ekkor már én is 
rendszeresen  és  sokat  ittam,  teli  voltam  dühvel  és 
gyűlölettel,  utáltam  nem  csak  az  iskolát,  hanem 
mindenkit, aki élt és mozgott, egyetlen célom a bosszú 
lett, hogy lehetőleg minél több emberen kitölthessem, 
amiért  a  sors  ily  kegyetlenül  elbánt  velem! 
Belekötöttem  akibe  csak  tudtam  és  nem  csak 
verbálisan, hanem tettlegesen is bántalmazni kezdtem 
az embereket. Bandázni kezdtem, loptunk, csaltunk és 
verekedtünk.  Úgy  éreztem  az  élet  elbánt  velem,  csak 
úgy élem túl, ha kemény fiú leszek. Hát az lettem. Ami 
a  lányokkal  való  kapcsolatot  illeti,  azt  kell  mondjam, 
hogy  elég  gátlásos  voltam.  16  éves  koromtól  fogva 
eljártam  diszkóba,  de  nem  nagyon  mertem  felkérni 
őket  táncolni.  Legfeljebb  csak  néhány  sör  után.  Ez  is 
arra  ösztökélt,  hogy  igyak,  hogy  merjek 
kezdeményezni velük.  

Ami  pedig  Istent  illeti,  hát  Őrá  haragudtam  talán  a 
legjobban!  Milyen  Isten  az,  aki  ezt  hagyja?  Milyen 
Isten  az,  aki  ezt  megengedi?  Vádaskodtam, 
átkozódtam, bűnös életem következményei pedig szép 
lassan  begyűrűztek  az  életembe.  Egyre  több 
rendőrségi ügyem  lett. Pénzbírságok, elzárások, egyre 
több zűrös ügy. Az erdőre  jártam ki dolgozni, hogy ki 
tudjam fizetni a büntetéseket.

Aztán  megtörtént  az,  aminek  nem  kellett  volna.  Mint 
említettem,  Édesanyám  újra  férjhez  ment  és  a 
mostoha  apámmal  elég  rossz  volt  a  kapcsolatunk, 
hogy finoman mondjam. Volt a mostoha apámnak egy 
testvére,  aki  szintén  rendszeresen  ivott  és  időnként ő 
is  nálunk  „vendégeskedett”.  Ilyenkor  előfordult,  hogy 
ő  is  elvert  ilyen  olyan  ürügy  miatt.  Aztán  Édesanyám 

Út a halálból az életre
Barta András Zsolt bizonyságtétele

Maroshévízen  születtem  1980  május  14.  –én, 
Hargita megyében a Kelemenhavasok alatt, ahol a  tél 
az  tél  és  a  nyár  legfeljebb  3  hónapig  tart.  Van  egy 
nővérem,  Csilla,  aki  ekkor  3  éves  volt.  Édesanyám 
engem  20  évesen  szült  meg,  kishúgomat  Timit  pedig 
10  évvel  később,  aki  már  féltestvérünk  volt.  Szüleim 
1983 –ban váltak el, 3 évesen én ebből persze nem túl 
sokat fogtam fel, az okát pedig igazából mai napig sem 
tudom.  Most  már  nem  haragszom  rájuk,  de  volt  idő, 
amikor  átkoztam  őket  ezért.  A  válás  Édesanyámat  is 
megviselhette,  mert  utána  öngyilkosságot  kísérelt 
meg,    *marószódát  ívott,  emiatt  megműtötték,  mű 
légcsövet  kapott  és  a  gyomra  nagy  részét  is  ki  kellett 
venni. 

A  dolgok  valahol  elromlottak  a  családunkban, 
de  aztán  Édesanyám  újra  férjhez  ment,  azonban  a 
mostohaapámmal  rákaptak  az  italra.  Emiatt  persze 
rengeteg  veszekedés  volt  a  családban,  vertek  minket 
rendszeresen,  de  mégis  úgy  emlékszem 
gyermekoromra  vissza,  mintha  mégis  szép  lett  volna! 
Sajnos  azonban  olyan  emlékeim  is  vannak,  amikor  a 
nővéremmel  el  kellett  menekülnünk  otthonról  a 
Nagymamához!    

Egy  olyan  negyedben  nőttem  fel,  ahol  sokan  voltunk 
gyerekek,  románok,  magyarok,  cigányok  együtt 

Székely legények
Zsolt balról a második

19 évesen
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halála  után  Nagymamám  elzavarta  otthonról  a 
mostoha  apámat,  így  a  kapcsolatunk  vele  és  a 
testvérével  is  lecsökkent,  bár  időnként  találkoztunk, 
mert  ők  is  abban  a  városban  éltek,  ahol  mi, 
Maroshévízen.  Épp  a  19.  születésnapomat  ünnepeltük 
a  haverjaimmal,  amikor  találkoztam  mostohaapám 
testvérével.  Először  nem  volt  semmi  gond,  én 
mondtam,  hogy  a  születésnapomat  ünnepeljük,  erre ő 
meghívott  egy  italra,  aztán  én  is  visszahívtam  őt  és 
beszélgettünk közben. Amúgy is volt már bennem ital, 
arra  még  ittunk  is,  és  ahogy  beszélgettünk  felhoztam, 
hogy  emlékszik  –e  arra,  hogy  gyermekkoromban 
megvert?  A  beszélgetés  innentől  eldurvult,  úgy 
éreztem  itt  az  idő,  hogy  bosszút  álljak  sérelmeimért. 
Összeverekedtünk és az összes dühömet rázúdítottam, 
minden fájdalmamat, sérelmemet vissza akartam adni 
és csak vertem, ütöttem ahol értem. Belehalt a verésbe 
és  pedig  16  évet  kaptam  érte.  Igazából  akkor  én  ezt 
nem  bántam.  Annyira  azért  nem  akartam  megverni, 
hogy  meghaljon,  de  hát  így  sikerült.  Verekedtünk,  ha 
nem ő, akkor talán én haltam volna meg. A bírónőnek 
is  azt  válaszoltam  mikor  kérdezte  a  tárgyaláson,  hogy 
bánnom  –e  amit  tettem,  hogy  nem.  Amit  bánok  csak 
az,    feleltem  ,  hogy  letartóztattak  és  most  ilyen 
emberek között ülök, mint maguk. 

Ami  a  börtönéveket  illeti,  azok  kegyetlenek  voltak. 
Csíkszeredán  kezdtem,  rettenetes  hely  volt.  Olyan 
„szobában” voltam elhelyezve, ahol 47 ágy volt, de 100 
–an voltunk rá. El lehet képzelni milyenek voltak ott a 
takarodók…  Innen  1  évre  Marosvásárhelyre  kerültem, 
majd  átvittek  Jilavaba,  a  hírhedt  bukaresti  börtönbe. 
Erről  nem  szeretnék  sokat  beszélni,  legfeljebb  annyit, 
hogy  ha  valahol  kimutatják,  hogy  nem  szeretik  a 
magyarokat,  hát  az  itt  volt.  Sokszor  kellett  megvédeni 
magam,  állandóan  verekedések  és  fenyítések  voltak. 
Szerencsére  innen  elkerültem  Nagyenyedre,  ahol  8 
évig  voltam.  Ez  a  hely  azért  volt  jó,  mert  itt 
dolgozhattam,  azt  pedig  szerettem,  mert  lekötötte  a 
figyelmem  és  az  energiám.  Ráadásul  3  munkanapért 
kaptam  1  szabadnapot,  ami  azt  jelentette,  hogy  így 
hamarabb  szabadulhattam  1  évvel,  mint  ameddig 
munka  nélkül  kellett  volna  lennem.  Így  11  évet 
töltöttem börtönben, 1999 – 2010 között. 

Amikor az ember szabadul a börtönből és beleszippant 
a  friss  levegőbe,  úgy  érzi,  végre  jobb  lesz,  mint  volt. 
Azonban  észrevettem,  hogy  ebben  a  11  évben  milyen 
sok minden megváltozott. Az utak tele voltak autókkal 
és  már  nem  csak  azokkal  a  régi  rossz  Dacia 
típusúakkal, amiket annakidején megszoktunk, hanem 
sok  szép  és  márkás  új  autókkal.  Az  emberek  is 
megváltoztak, mintha már mindenkit csak az anyagiak 
érdekeltek volna. Mások lettek a régi cimborák is, volt 
már házuk, családjuk, egzisztenciájuk, senki és semmi 
sem  maradt  úgy,  ahogy  én  emlékeztem  rájuk. 
Próbáltam  munkát  keresni,  de  sajnos  itt  kezdődtek  az 
igazi bajok. Senki nem vett fel, amikor megtudta, hogy 
priuszom van. Pedig dolgozni szerettem, megcsináltam 
volna  bármilyen  munkát,  de  nem  kellettem.  Ez  az 
elutasítottság  egyre  jobban  elkeserített,  egyre 
rosszabbul  éreztem  magam  idekint.  Fájt,  ezért  ismét 

inni kezdtem. Úgy gondoltam, majd az alkohol átsegít 
a  bánaton  és  a  nehézségen,  vele  könnyebben 
elviselem  azt,  hogy  nem  kellek  sehová.  Végül  egy 
idősek  otthonába  felvettek  Farnason,  amit  egy 
református lelkésznő vezetett. Szerettem ott dolgozni, 
de  mivel  valahogy  mégsem  találtam  a  helyemet  és 
attól  is  féltem,  hogy  előbb  –  utóbb  megtudják  a 
munkatársaim,  hogy  valójában  én  ki  vagyok,  egyre 
jobban  elmerültem  az  alkoholizmusba.  Végül  a 
tiszteletes  asszony  elküldött  a  **Bonus  Pastor 
Alapítvány  és  a  Református  Mentőmisszió  által 
működtetett  rehabilitációs  otthonba,  ami 
Magyarózdon  volt.  Azt  mondta,  vagy  elmész  oda  9 
hónapra, vagy nem dolgozhatsz itt tovább. Féltettem a 
munkahelyem,  ezért  szót  fogadtam  neki,  különben  is 
úgy voltam vele, hogy ha 11 évet kibírtam börtönben, 
akkor  ez  a  9  hónap  semmiség  lesz  ahhoz  képest. 
Ráadásul  úgy  voltam  vele,  hogy  még  dolgoznom  sem 
kell ott, elpihengetek majd szépen. Azonban nem úgy 
történt,  ahogy  én  gondoltam.  Mikor  megérkeztem, 
azzal  fogadtak,  hogy  Isten  hozott,  mire  én:  engem 
bizony  a  busz.  Kedvesek  voltak  velem,  amihez  nem 
voltam  hozzászokva,  a  reggeli,  déli  és  esti  áhítatok 
pedig  számomra  túl  hosszúak  voltak.  Ennél  is 
rosszabb  volt  azonban,  hogy  nem  engedték,  hogy 
cigarettázzam. Én, aki már gyerekkorom óta szívtam, 
és  még  a  börtönökben  is  rá  tudtam  gyújtani,  most 
elzártak  tőle!  Ez  már  aztán  tényleg  idegesítő  volt! 
Mindenki  mondta  nekem,  hogy  Isten  ilyen  jó,  Jézus 
olyan jó és ez engem egyre jobban taszított. Valójában 
én  ekkor  gyűlöltem  Istent,  rengeteget  káromkodtam, 
szidtam Őt, haragudtam rá, hogy ilyen életem volt. Így 
aztán  nem  hogy  9  hónapot  nem  bírtam  ki  a 
Magyarózdi  Rehabilitációs  Központban,  de  még  1 
hónapot  sem!  Így  aztán  visszatértem  a  „régi 
világomba”,  ittam,  cigarettáztam  és  közben,    ha 
valahova  felvettek  ,  dolgoztam  is.  Mivel  nagyon 
durván  ittam,  így  fizikailag  egyre  jobban  leépültem. 
Amikor  azonban  kicsit  józanabb  voltam,  azt  vettem 
észre, hogy visszavágyok a menhelyre. Visszamentem 
másodszor is, ezúttal 2 hónapig voltam ott. De sajnos 
az  első  kimenő  alkalmával  totál  leittam  magam  és 
szégyelltem  visszamenni.  Újabb  1  évig  az 
alkoholizmus  fogságában éltem, közben egyre  jobban 
leépültem  minden  szinten.  Néha  már  annyira 
reménytelennek  láttam  a  helyzetem,  hogy  kezdtem 
azon  gondolkodni,  talán  a  börtönben  is  jobb  lenne. 
Gondoltam  csinálok  valami  balhét,  hogy  vigyenek 
vissza,  ott  legalább  betartatják  velem  a  szabályaikat. 
Szerettem volna másképp élni, de képtelen voltam rá. 
Aztán  megint  összeszedtem  magamat  és 
visszamentem  Magyarózdra,  megint  fogadtak.  De 
hiába  voltam  itt  már  harmadjára,  nem  bírtam 
megváltozni  és  az  első  lehetséges  alkalommal,  mikor 
kimenőt  kaptam,    3  hónap  után  ,  újra 
lerészegedtem.    Szégyelltem  visszamenni  és  ahogy  az 
előző  alkalommal  is  tettem,  megint  mindent  ott 
hagyva  eljöttem.  Persze  „kint”  megint  ittam, 
cigarettáztam, minden úgy ment, ahogy szokott, egyre 
rosszabbul.  Ekkoriban  volt  egy  élettársam,  de  Ő  is 
nagyon  haragudott  rám,  hogy  mindig  ittam,  emiatt 
rengeteget  veszekedtünk.  Igazából  már  nem  volt 
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Végül annyit  szeretnék még elmondani, hogy van egy 
kedvesem  is  és  szeretnék  családot  alapítani  Vele. 
Azonban sajnos a mostani helyzet miatt nem tudtunk 
már  2  hónapja  találkozni  (Romániában  jelenleg  is 
kijárási tilalom van, illetve karanténban kell lennünk)! 
Az ilyen intézmények, mint a miénk, szigorú karantén 
intézkedések  alatt  vannak,  látogatási  és  kijárási 
tilalom  alatt  vagyunk,  így  csak  online  tudunk 
kapcsolatot  tartani,  de  már  nagyon  szeretném  Őt 
újralátni és átölelni! 

Remélem  mire  ez  a  cikk 
megjelenik,  mindez  már 
mögöttünk  lesz!  De 
bárhogyan is alakul, Istent 
szeretném  a  továbbiakban 
is szolgálni, aki elhívott az 
életre  és  az Ő  szolgálatára 
engem,  aki  nem  voltam 
méltó rá. 

Áldás békesség!  
 

  

* Marószóda: a tiszta nátriumhidroxid számos formában kapható, 
például  granulátum,  pellet,  vagy  oldott  formában.  A  levegőben 
található  nedvességen  kívül  a  széndioxidot  is  elnyeli,  ezért 
légmentes  tartályokban  kell  tárolni.  Vízben  rendkívül  oldékony, 
valamint  a  folyamat  erősen  exoterm.  A  szilárd,  vagy  tömény 
oldatban  lévő  nátriumhidroxid  égési  sérüléseket,  maradandó 
sebeket,  hegeket,  valamint  vakságot  okozhat.  Vízben  történő 
oldása erősen exoterm folyamat, a  felszabaduló hő égési sérülést, 
vagy gyúlékony anyagok belobbanását eredményezheti. 

**A Bonus Pastor Alapítvány és a Református Mentőmisszió közös 
programját  több  éves  munka  előzte  meg.  Az  alapítvány  1996tól 
végez  missziós  munkát  szenvedélybetegek  között,  elsősorban 
Kolozs,  Hargita  és  Maros  megyében.  Céljuk  az  alkohol,  drog  és 
játékfüggők  rehabilitációja,  orvosi  és  pszichológiai  kezelése.  A 
szellemiségében  keresztény  értékekre  épülő  szervezet  a 
református egyház szárnyai alatt működik.

reményem,  háromszor  megpróbáltam  leszokni  az 
alkoholról,  de  nem  ment.  Úgy  éreztem  már  csak  egy 
dolog  maradt,  hogy  véget  vessek  ennek  az  egésznek. 
Egyre  többször  éreztem  erre  késztetést,  a  végén  már 
szinte  kényszert,  míglen  öngyilkosságot  kíséreltem 
meg. Miután magamhoz tértem, az fogalmazódott meg 
bennem,  hogy  én  még  az  ördögnek  sem  kellek,  olyan 
rossz  vagyok.  Teljes  depresszióba  süllyedtem,  hogy 
még ez sem sikerült. Ekkor azonban már tudtam, hogy 
vagy  meghalok,  vagy  megváltozok.  Itt  már  nincs 
harmadik lehetőség, nincs köztes út, vagy az élet, vagy 
a  halál.  Döntenem  kellett.  Egyre  többször  és  egyre 
jobban  vágytam  vissza  a  Rehabilitációs  Központba. 
Pedig amikor harmadjára elszöktem, abban a tudatban 
tettem,  hogy  ide  én  már  nem  mehetek  vissza.  Innen 
már  háromszor  elszöktem,  úgysem  vennének  vissza, 
meg  különben  is  hogy  nézne  az  ki.  Végül  azonban 
összeszedtem  magam  és  visszamentem.  Újra  felvettek 
maguk  közé,  ami  már  számomra  is  megható  volt. 
Innentől  lettem  velük  őszinte.  Innentől  mondtam  el 
minden  apró  részletet  az  életemről.  Innentől  éreztem 
úgy,  hogy  nekik  számít,  hogy  ott  vagyok  velük,  vagy 
csak  kallódom  valahol.  Megnyílt  a  szívem  és  már 
szerettem  volna  megtérni  is.  Szerettem  volna 
megváltozni és ezt akkor úgy képzeltem el, hogy majd 
az egyik reggel úgy ébredek fel, hogy megtértem és már 
jó  ember  vagyok.  De  aztán  rá  kellett  jönnöm,  hogy  ez 
egy  folyamat.  Egy  hosszú  folyamat.  De  a  döntés 
megszületett  bennem,  más  ember  szeretnék  lenni  a 
többit pedig Isten napról napra elvégezte bennem. 

A  negyedik  alkalmat  már  odaszántan  és  az 
elvonókúra  minden  lépését  teljes  együttműködéssel 
végigcsináltam.  Ez  2017  –ben  volt,  azóta 
karbantartóként  dolgozom  az  intézetben.  Nem  iszom, 
hanem Istent követem. 

Felépülésemet  követően  dolgoztam  egy 
szeretetszolgálatnál  Marosvásárhelyen,  majd  azt 
követően önkéntes alkalmazottként visszatértem ide, a 
Bonus  Pastor  Alapítványhoz.  Itt  érzem  jól  magam,  ez 
vált  testi  –  lelki  otthonommá,  itt  tud  Isten  használni 
most a legjobban , úgy érzem. Időközben alkalmazotti 
státuszba  kerültem,  jelenleg  pedig  az  Alapítvány 
birtokfelelőse  vagyok,  ami  azt  jelenti,  hogy  én 
igazgatom,  felügyelem  az  itt  zajló  fizikai  munkákat. 
Szeretném  fejleszteni  az  Alapítványt,  hogy  lehetőleg 
váljunk  önellátóvá  a  föld  megművelésével  és 
állattenyésztéssel.  Ez  a  folyamat  már  elindult, 
gépesítünk,  tartunk  már  disznókat  is,  dolgozunk, 
fejlesztünk, gépeket veszünk, de még sok a tennivaló.   

Gyakran  meghívnak  bizonyságtételt  tenni  és  azt 
gondolom,  hogy  a  példámat  hirdetnem  kell,  mert  a 
mostani  betegeknek  ez  hiteles  és  az  életemet 
megismerve  ők  is  reményt  kapnak.  De  én  csak  egy 
közvetítő  vagyok,  nem  rólam  szól  ez,  hanem  a 
szabadító  Úr  Jézusról.  Szeretném,  ha  a  munkámmal, 
tudásommal  és  megváltozásom  elmondásával  Őt,  a 
Szabadítót  szolgálhatnám  napról–napra  egyre  jobban 
és hitelesebben.    

 

Zsolt Káposztásmegyeren

Edit & Zsolt
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Kedd esti beszélgetések a hitről és a Bibliáról 

Gyülekezetünkben  többféle  csoport  működik,  ahol  a 
gyülekezeti  tagok  megélhetik  a  lelki  közösséget, 
megismerve  a  biblia  igazságait,  annak  életünkre  gyakorolt 
hatását  és  a  közös  úton  járva  egymás  hitéletének 
sokszínűségét. 

Évekkel  ezelőtt  páran  elkezdtünk  egy  héten  egyszer 
összejönni, Bibliát  olvasni,  beszélgetni,  imádkozni,  keresve 
Isten  iránymutatását  a  gyülekezet  építésében,  a  gyülekezeti 
tagok  erősítésében  lehetséges  szolgálatok  átgondolásával. 
Ebből  a  kis  imaközösségből  nőtt  ki  pár  év  után,  2019 
szeptemberétől  a  már  gyülekezeti  keretek  között,  a 
templomban heti rendszerességgel kedd esténként megtartott 
lelki  alkalom,  aminek  a  „Beszélgetések  a  hitről  és  a 
Bibliáról” kör / csoport nevet adtuk.

A „Beszélgetések  a hitről  és  a Bibliáról” kört  az  a  szándék 
hozta  létre, hogy mind a már a gyülekezetben élők, mind a 
csak ritkábban a gyülekezetbe látogatók, vagy a gyülekezeti 
élet  iránt  még  csak  távolról  érdeklődök  számára  legyen 
lehetőség  egy  viszonylag  “kötetlen”  beszélgetésre  a  hit 
alapjairól,  a  Biblia  tanításairól,  igazságairól  és  a 
mindennapok  gyakorlatában  való  megéléséről,  az  adott 
alkalomra vezérfonalul választott ige alapulvételével.

A  „Beszélgetések  a  hitről  és  a Bibliáról”  kör minden héten 
kedden  este  18  órától  20  óráig  tart.  A  kört  minden 
alkalommal  a  gyülekezet  egyik  presbitere  vezeti.  Ezek  az 
alkalmak  jelenleg    a  korona  vírus  miatt    „online 
üzemmódban” folynak gyülekezetünkben. 

A  csoportban  a  kötetlen  beszélgetés  azt  jelenti,  hogy  egy 
presbiter,  vagy  olykor  az  általa  kijelölt  egyik  résztvevő 
felkészül egy választott igeszakasz kifejtésével, és ez az ige, 
vagy  máskor  a  vasárnapi  igehirdetésben  elhangzottak 
összefoglalása  adja  a  beszélgetés  alapját.  A  téma 
megismerését  követően  bárki  szabadon  elmondhatja  az 
igeszakasszal kapcsolatos bibliai  /  teológiai  ismereteit,  lelki 
látását,  véleményét,  akár  kétségeit  is,  és  megoszthatja 
hitélete  gyakorlati  tapasztalatait,  de  szükség  esetén 
kérdéseket  is  tehet  fel.  Az  együttlétet  mindig  közös 
imádsággal zárjuk.

A  „Beszélgetések  a  hitről  és  a  Bibliáról”  kör  alkalmai 
lehetőséget  teremtenek  arra,  hogy  a  résztvevők  közelebbről 
megismerhessék  mind  egymást,  mind  a  gyülekezet  lelki 
látását,  szolgálatait  és  egyben  átélhetik  a  kötetlen  baráti  / 
lelki beszélgetések speciális örömét.

Szeretnénk  –  ha  csak  egyegy  alkalom  erejéig  is  –  minél 
több  gyülekezeti  tag  részt  tudna  venni  ezeken  a  kedd  esti 
alkalmakon,  lehetőséget  adva  mind  magának,  mind 
másoknak  arra,  hogy  egymás  hitét,  életét  még  jobban 
megismerve élő közösséggé kovácsolódhasson a gyülekezet.

Ha  valaki  személyes  kapcsolatfelvételt  igényelne,  mielőtt 
eljön  a  csoportba,  keresheti  dr.  Sápi  Zoltán  presbitert,  a 
gyülekezet  gondnokát  vagy  telefonon  (+36308250267), 
vagy emailben.

Mindenkit  szeretettel  várunk, 
hogy  csatlakozzon  rá  keddi 
alkalmainkra is!       

                         Sápiné Fülöp Éva

Használjon benneteket az Úr!
Tutinka Zoltán bizonyságtétele.

Isten  jó  feleséggel,  2  gyermekkel  és  szerető,  istenfélő 
testvérekkel  ajándékozott  meg,  általuk  is  támogat  az  úton, 
amit nekem rendelt. 

Ateista  családban  nőttem  fel,  és  bár  nagyszüleim  jártak 
templomba,  otthon nem  sok  szó  esett  Istenről. Felnőtt  fejjel, 
gyermekeim születése után kezdtem érdeklődni Isten iránt, de 
ma már tudom, hogy Ő zörgetett az én ajtómon. Rövid úton a 
helyi  gyülekezetünkbe  vezetett,  de  nem  voltam  „rendes” 
templomba  járó,  csak  akkor  jöttem,  ha  volt  időm,  vagy 
kedvem. 

2007ben az egyik vasárnapi prédikációban hangzott el Jézus 
Bethesda tónál tett csodája: 
„Jeruzsálemben  a  Juhkapunál  van  egy  fürdőmedence, 
amelyet  héberül  Bethesdának  neveznek.  Ennek  öt 
oszlopcsarnoka  van,  ahol  betegek,  vakok,  sánták,  bénák 
sokasága  feküdt,  várva  a  víz  megmozdulását.  Mert  az  Úr 
angyala  időnként  leszállt,  felzavarta  a  vizet,  és  aki  először 
lépett  be  a  víz  felzavarása  után,  meggyógyult,  akármilyen 
betegségben  szenvedett  is.  Volt  ott  egy  ember,  aki 
harmincnyolc  esztendeje  beteg  volt. Ahogy  Jézus  ott  feküdni 
látta, és megtudta, hogy már régóta így van, azt mondta neki: 
Akarsze  meggyógyulni?  A  beteg  így  felelt:  Uram,  nincs 
emberem, hogy amikor a  víz  felzavarodik,  bevigyen  engem a 
medencébe,  és  mire  én  odaérek,  más  lép  be  előttem.  Azt 
mondta neki Jézus: Kelj  fel, vedd  fel a nyoszolyádat, és  járj! 
És azonnal meggyógyult az ember, és  felvette a nyoszolyáját, 
és járt.”  János 5, 29

Akkor  38  évesen  esett meg  velem,  hogy  azon  a  vasárnapon 
leült mellém Jézus a  templomi padba, vállamra  tette a kezét, 
és azt kérdezte: Akarsze meggyógyulni? 
Azon  a  napon  én  a  kényelmes  nyoszolyámat  hagytam  el,  és 
elindultam  a  Mester  után.  Naponta  olvastam  a  Bibliát, 
imádkoztam, igehirdetéseket hallgattam, mindent elkövettem, 
hogy  a  lehető  legtöbb  vasárnap  és  az  ünnepeken  eljussak  a 
templomba,  szolgálatokat  vállaltam,  konfirmáltam,  presbiter 
lettem stb. … 
DE NEM EZ A LÉNYEG! 

A legfontosabb, hogy megtanultam letenni bűneimet Krisztus 
lábai  elé  a  Kereszt  tövébe,  őszinte  és  alázatos  bűnbánó 
szívvel. Elfogadtam tökéletes és kegyelmes áldozatát, mint az 
Ő  drága  vére  által  való  megváltásomat.  Elnyertem  az  örök 
szabadságot, az örök életet. Azóta hitben élek, és szívemet az 
Isten  iránti  hála,  alázat,  valamint  a  tőle  kapott,  és  tanult 
szeretet  tölti  ki.  Nincs  hely  benne  félelemnek,  aggódásnak. 
Boldogan élek, mert kapcsolatban vagyok az Élő Istennel, és 
a  jövő  már  nem  kérdés, 
nem  is  csupán hit, hanem 
HIT ÁLTALI 
BIZONYOSSÁG. 

Mennyei  Atyám!         
Köszönöm ezt a meg nem 
érdemelt  kegyelmet,  és 
csak  azt  kérem:  kérlek 
Uram,  használj  engem 
terveid  végrehajtásához! 
Ezt  kívánom  nektek  is: 
Használjon  benneteket  az 
Úr!   Ámen.
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  Betegség.  Sokan  teljes  meggyőződéssel  írják,  hogy  a 
járvány  után  biztosan más  világ  lesz, mint  amilyen  előtte 
volt.  Ez  helytálló  abban  az  értelemben,  hogy  a  járvány 
átértékeli  a  mozgáshoz,  utazáshoz,  munkához  való 
hozzáállásunkat,  és  rávilágít  arra,  hogy  mi  az  ami  igazán 
szükséges,  és  mi  az  ami  szükségtelen.  De  aligha  igaz  a 
kozmosz  alapvető  szerkezetére,  mert  a  teremtett  világ 
ugyanolyan  törvények  szerint  működik  most  is,  mint  a 
középkorban, és ugyanúgy  fog működni a  járvány után  is. 
A baj az, hogy azt hittük,  tényleg más világban élünk ma, 
mint  régen.  Azt  hittük,  hogy  ezt  a  világot,  legalábbis  a 
fejlett  országokban,  teljesen  ellenőrzésünk  alatt  tarthatjuk. 
Sokkal  inkább helytálló,  hogy  a világképünk  rendült meg, 
ami nem  tudott  elképzelni  a  bolygó másik végéről minket 
elérő járványt, amelyet nem tudunk megelőzni, nem tudunk 
egyből  felismerni,  és  nem  tudunk  biztosan  kikerülni. Azt 
hittük,  hogy  az  velünk  nem  fordulhat  elő  ami  távoli 
országokban  megtörténhet,  pedig  ugyanúgy  fertőződnek 
meg  emberek,  ugyanúgy  éheznek  és  szomjaznak,  csak  a 
láthatatlanul  terjedő  veszély most  közel  került  hozzánk. A 
mai lecke arról szól, hogy mi is teremtmények vagyunk, és 
ha  „az  egész  teremtett  világ  együtt  sóhajtozik  és  együtt 
vajúdik”  (Róm  8,22),  abban  nincs  kivétel,  mi  is 
sóhajtozunk  és  szenvedünk. A  „D”  betű  az  angol  disease 
kifejezést  jelzi,  aminek  az  eredeti  jelentése  a  jólét  és 
gondtalanság  hiányát  jelenti  (disease).  Ezt  nem  csak  a 
betegség  öldöklő  valóságában,  hanem  boltok  előtt  álló 
sorokban,  munkát  elvesztő  kiáltásokban,  a 
bizonytalanságban,  a  magányban,  és  a  korlátozásokban  is 
tapasztalhatjuk.  A  disease  így  nemcsak  a  vírusos 
betegséget,  hanem  annak  társadalmunkra,  egyházi 
közösségeinkre gyakorolt hatását is magába foglalja.

  2019.  Ez  a  kötőjel  utáni  évszám  különösen  is  fenyegető, 
mintha  csak  egy  mutáció  verziószámát  jelölnénk  vele. 
Nagyon  szeretnénk,  ha  nem  lenne  ebből  COVID21, 
COVID22,  …  Mégis  ez  az  évszám  adhatja  számunkra  a 
húsvéti evangéliumot, mert ez a hatalmat, a mérgezést és a 
betegséget  végül  a  világtörténelem  legnagyobb 
eseményéhez kapcsolja, nevezetesen Krisztus születéséhez. 
Anno  Domini  2019  –  ez  a  tizenkilences  mögé  rejtett 
kezdet,  a  Krisztusutániság  visszautal  időszámításunk 
kezdetére,  amikor  megszületett  Isten  Fia,  akit 
megfeszítettek,  meghalt  és  harmadnapon  feltámadt. 
Vannak, akik az egész  járványt  Isten büntetésének  tekintik 
és  rezignáltan  közönyösek,  de  ezzel  egyrészt  túl  hamar 
leveszik rólunk a kényelmetlenné vált felelősséget és a bűn 
megnevezését, másrészt  annak  a  reménységét  is  elvesztik, 
hogy  akármi  is  legyen  ez  a  járvány,  nem  kerülhet  ki  a 
kegyelmes  és  gondviselő  Isten  kezéből. Aranyszájú  Szent 
János írja húsvéti igehirdetésében, hogy a főpapoknak még 
több  katonát  kellett  volna  állítaniuk  a  sírhoz,  több  zárat, 
rácsot  és  korlátot  kellett  volna  tenniük  rá,  hogy  ezek  is  a 
feltámadás  valóságát  bizonyítsák.  Ez  a  korlátozás, 
kényelmetlenség és félelem ellenére való feltámadás legyen 
a mai evangélium. Az a Jézus, aki a halálból feltámadt, és 
egy  kővel  lezárt  sötét  sírból  jött  elő,  annak  semmilyen 
korlátozás  nem  akadály,  hogy  minket  is  részesítsen  a 
feltámadás örömében, az Ő jelenlétében. Ezt nem csak egy 
befelé  forduló,  egyéni  örömként  érhetjük  meg,  hanem 
ahogyan a  rosszat, úgy a  jót  is  az egész  teremtett világgal 
együtt  tapasztalhatjuk  meg.  Ne  felejtsük  el,  hogy  a 
feltámadásba  a  föld  is  beleremegett  (Mt  28,2),  és  a 
feltámadt  Jézusban  vélt  kertész  alakja  (Jn  20,15)  a 
természet  rendezettségét,  az  édenkerti  állapotokat  is 
felidézi.  Ady  Endre  A  szép  Húsvét  című  versében 
gyönyörűen festi le a feltámadás kozmikus erejét, amikor a 
szent  tavasz  csodáira  csodálkozik,  és  így  kérdez  minket: 
„Krisztus támad és eszmél, Odukat és kriptákat pattant, Van
e gyönyörűbb ennél?”

COVID19. 

Három  hete  ez  a  nyolc  karakter  határozza  meg 
mindennapjainkat.  Négy  szóból  áll  össze  a  rövidítés, 
amely  kiírva  ezt  jelenti:  „COronaVIrus  Disease 
2019”  (koronavírusbetegség  2019).  Közös  ellenségünk 
alapos  mérlegelés  után  kapta  ezt  a  nevet,  elkerülve  a 
kiindulási hely megbélyegzését, kifejezve az  időbeliséget 
(2019), és utalva a kórokozó alakjára, hatására. Ez tehát 
a  szituáció,  amely meghatározza mindennapjainkat.  De 
vane  olyan  ünnepi  üzenet,  amely  osztozik  ebben  a 
helyzetben,  ugyanakkor  ki  is  emel  bennünket  abból? 
Érvényese  ebben  a  szubmikroszkopikus  pusztításban  a 
feltámadás  örömhíre?  Hol  van  ebben  a  kilátástalan 
állapotban  az  Istenbe  vetett  reménység,  amely Krisztus 
eljövetelére  vár?  Vegyük  észre,  hogy  a  COVID19 
árnyéka megnevezésében is hordozza Isten és világ előtti 
helyzetünket, de ugyanakkor Krisztusra is mutat.

Koronavírus.  Valójában  azt  sem  tudjuk  eldönteni  erről, 
hogy  élőlénye.  Vannak  génjeik,  képesek  szaporodni,  de 
nincsenek  sejtjeik,  nincs  saját  anyagcseréjük,  és  teljes 
egészében  a  gazdatesttől  függnek,  nélkülük  ideigóráig 
tudnak  csak  létezni.  Ezek  az  élet  határán  mozgó  parányi 
organizmusok  állították  meg  a  mi  fejlett,  jól  felépített 
világunkat,  és  benne minket  is. Lehet,  hogy kézben  tudjuk 
tartani  az  állatokat  és  növényeket,  de  most  az  élővilág 
legalsó  rétege  mért  csapást  annak  csúcsára.  Parányi, 
láthatatlan  paraziták  tartanak  minket  fogva.  Ez  arra 
figyelmeztet bennünket, hogy egyáltalán nem mi vagyunk a 
teremtés  koronái,  főleg  egy  ilyen  koronás  trónkövetelővel 
szemben.  Nem  tartunk  mindent  kézben,  nem  ismerünk 
mindent, és nem tudunk mindent kiszámítani. A koronavírus 
úgynevezett  zoonózis  betegség,  azaz  állatról  emberre 
átterjedt kórokozó, amely az emberek között  tovább fertőz. 
Éppen  ezért  veszélyes,  ugyanis  az  emberi  populációban 
korábban  nem  jelent  meg,  így  az  immunitás  sem  alakult 
még ki bennünk. Nem elhanyagolható részlet, hogy a bibliai 
bűnesetben a kísértő  lényét egy állat  testesíti meg, amelyet 
az 1Móz 3,1 külön hangsúlyoz.  Itt  egyáltalán nem a kígyó 
pszichológiai  ősképén,  mint  egy  irtóztató  élőlényen  van  a 
fókusz,  hanem  azon,  hogy  az  Isten  által  szabott  teremtési 
rend felborult, hiszen egy alacsonyabb rendű állat vezeti az 
embert, hatalmába kerítve Ádámot és Évát. Vajon kollektív 
módon  nem  ugyanez  történike  velünk  újra  és  újra,  ha 
emberi  mivoltunkat  elveszítve  torzul  az  Istennel  és  a 
teremtett világgal való kapcsolatunk? Nem következménye
e ez annak a felelőtlen magatartásnak, amelyben elfelejtjük 
helyünket a teremtett világban és istenként ragadjuk meg az 
élővilágot?  De  igen,  ahogyan  a  zsoltáros  is  lerombolja  az 
emberi faj magasabbrendűségét, és maró őszinteséggel ír az 
életről:  „mint  egy  lehelet,  annyit  ér  minden  ember,  aki 
él”  (Zsolt  39,6).  Bár  a  koronavírus  az  alakjáról  kapta  a 
nevét, de az összetett szó különös módon mutat rá az ember 
felfuvalkodottságára: a korona dicsőséget és hatalmat jelent, 
a  vírus  pedig  mérget.  Így  összeolvasva  pedig  jelenthet 
hatalommérgezést  is,  utalva  az  ember  hatalomvágyára, 
amely végül mindig elpusztítja a hatalmat birtoklót. Ézsaiás 
próféta  az  ember  és  Isten  szövetségét  egy  sokkal  tágabb 
kozmikus  szövetségben  látja,  és  az  ember  sorsát,  Istenhez 
való  viszonyát  az  egész  teremtett  világ  összefüggésében 
értelmezi.  Lényegében  az  ökológiai  lábnyom  eltorzulására 
figyelmeztet,  amikor  a  mohó  területszerzést  ítéli  el:  „Jaj 
azoknak,  akik  házat  házhoz  ragasztanak,  és  mezőt  mező 
mellé  szereznek,  míg  hely  sem  marad  másnak,  és  csak  ti 
laktok  ebben  az  országban!”  (Ézs  5,8).  Vajon  az  a 
körülmény,  hogy  a  világ  legsűrűbben  lakott  területén 
robbant  ki  a  járvány,  ahol  az  élelemszerzés  a  vadvilág 
erőszakos  kizsákmányolásához  vezetett,  nem mutate  rá  az 
erőforrásaink  és  mesterségesen  fenntartott  világunk 
végességére és törékenységére?

KAPCSOLATBAN                                                                  10                                                                            2020 tavasz



Jürgen Moltmann írja a Kozmikus Krisztusról szóló kortárs 
tanításában:  „Az  ókori  világ  kozmikus  krisztológiájában  a 
megváltó  Krisztus  az  erők,  szellemek  és  istenek  világával 
konfrontálódott. A  »mindenek  helyreállításának«  hirdetése 
megszabadította  a  hívőket  a  világtól  való  félelmüktől  és  a 
démonok  rettenetétől.  Ma  a  kozmikus  krisztológiának  a 
megváltó Krisztust egy olyan természettel kell konfrontálni, 
amelyet  az  emberi  lények  káoszba  döntöttek,  mérgező 
hulladékkal szennyetek be, és egyetemes halálra ítéltek. Így 
neki  a  férfiakat  és nőket  a kétségbeeséstől,  a  természetet  a 
megsemmisüléstől  kell  megmentenie.”  Vane  bátorságunk 
az  idei  húsvétban  felismerni  Krisztust,  aki  halálával  és 
feltámadásával  nem  csak  egy  személyes  megváltást  adott 
számunkra, hanem ezen keresztül egész emberi mivoltunkat 
is helyreállította a teremtett világban? 

Ez  a  helyreállítás  nemet  mond 
az  énközpontúságra,  és  igent  a 
Krisztusközpontúságra,  mert 
Ő „azért halt meg mindenkiért, 
hogy  akik  élnek,  többé  ne 
önmaguknak  éljenek,  hanem 
annak,  aki  értük  meghalt  és 
feltámadt.” (2Kor 5,15)

                    
         Kodácsy Tamás 
  református lelkipásztor

Könyvajánló

Az  alábbi    általam  már  elolvasott    könyveket  tudnám 
nektek ajánlani:

Erwin  Lutzer    Doris  Van  Stone:  Sehol  sem  sírhatsz 
(Harmat Kiadó, 2019)

Doris Van  Stone &  Erwin W.  Lutzer:  Dorie   A  lány,  akit 
senki sem szeretett (Harmat Kiadó, 2014)

Philip  G.  Ney    Marie  A.  PeetersNey:  Abortusz 
túlélők (Koinónia Kiadó, 2001)

Végül  egy hiteles kordokumentum:

Daniel  Benoit:  Marie  Durand  A  constancei  torony 
foglya (Spalding Alapítvány, 2008)

  Ez  utóbbi  könyv  "a XVII.  századi  hugenották  küzdelmes 
életébe  nyújt  bepillantást.  A  nantesi  türelmi  rendelet 
visszavonása  után  (1685)  a  protestáns  hívőket 
börtönbüntetés  és  gályarabság,  prédikátoraikat  pedig 
halálbüntetés  fenyegette.  A  délfranciaországi  hugenották 
ennek ellenére megszervezték földalatti egyházukat (1715).

A  könyvből  megismerhetjük  Marie  Durand  élettörténetét, 
aki harmincnyolc éven át volt  a  constancei  torony  foglya. 
Levelei  elénk  tárják  a  fogolytársaival  együtt  elszenvedett 
viszontagságok  közepette  is  töretlen  hitét,  lelkiszellemi 
erejét."

Áldással: Cseke Ágnes
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Konfirmandusaink bemutatkozása

Az  idei  (2019/2020)  tanév  őszén  nyolc  ifjú  testvérünk 
kezdte el a konfirmációi felkészülést.   A nyolc fiatal között 
három testvérpár (közöttük pedig egy ikerpár) található. 

A  felkészülések  egészen  március  közepéig,  a  már 
megszokott módon zajlottak. Péntek esténként  találkoztunk 
a  templom  ifjúsági  szobájában,  ahol  hétrőlhétre  egy  órán 
keresztül  ismerkedtünk meg  a  hit,  a Biblia,  Jézus Krisztus 
életének és az egyház szolgálatainak alapvető  igazságaival. 
A  járvány  kezdetétől  fogva  az  internetes  térben,  a  zoom 
rendszeren keresztül zajlottak az órák.

Minden esztendőben a konfirmációi fogadalomtétel előtt pár 
héttel,  az  istentiszteleten  bemutatjuk  konfirmandusainkat  a 
gyülekezet  számára,  bár  legtöbbjüket  a  gyülekezet  tagjai 
legalább  látásból  ismerhetik.  Erre  most  sajnos  nem 
kerülhetett sor. 

Szeretnénk  most  pár  mondatban  bemutatni  őket.  A 
konfirmációi ünnepségre,  fogadalomtételre egy későbbi, de 
előre jelzett időpontban kerül sor.

Madaras Dorottya

„Madaras Dorottya vagyok, tizennégy éves. 
Kedvelem  a  színházat  és  nagyon  szeretek 
énekelni!  Amikor  csak  tehetem,  dalolok, 
illetve  a  családommal  töltöm  az  időt.         
Énekes  szeretnék  lenni,  de  szívesen 
tanítanék  is.  Az  iskolában  a  kedvenc 
tantárgyaim a történelem és az irodalom.”

Fodor Alexandra

„Egy  kedves,  barátságos  ember 
vagyok,  aki  szeret  ismerkedni 
emberekkel  és  ebből  akár  egy 
hosszú  távú  barátság  is  kialakulhat. 
A  szabadidőmben  szeretek  táncolni, 
rajzolni,  és  segíteni  a  szüleimnek  a 
házimunkában.  Most  jelenleg  az 
elképzelésem  az,  hogy  tánctanár 
legyek,  amihez  még  sokat  kell 
tanulnom  és  tapasztalatot  szerez
nem,  hogy  sikeres  táncoktatóvá 
váljak.”

Fodor Dávid

„Én  egy  olyan  segítőkész  ember 
vagyok,  aki  szeret  segíteni 
másoknak,  ha  valami  problémájuk 
akad.  A  szabadidőmet  is  szeretem 
hasznos  dolgokkal  eltölteni,  mint 
például  sportolással,  erősítéssel  és 
szeretem más  szemszögből megnéz
ni  azokat  a  dolgokat,  amiket  nap, 
mint  nap  csinálok.  Szeretem  tudni, 
hogy  mi  miért,  és  hogy  mi  minden 
történik  éppen  a  nagyvilágban. 
Szeretek rádiót hallgatni, TVt nézni, újságot olvasni, benne 
a keresztrejtvényeket  és  a  sudokukat  is  kitöltögetni,  hiszen 
ezekben  is  van  mindig  valami  új,  amit  tudásomként 
elsajátíthatok.  A  jövőben  szeretném  folytatni  a 
tanulmányaimat  magasabb  szinteken,  majd  egy  olyan 
munkaterületen  elhelyezkedni,  amelyet  szívesen  végeznék, 
közel áll hozzám és a képességeim is megengedik.”

KovácsKemény Ákos

„Benkő  István  Református  Általános 
Iskola  és  Gimnázium  7.  Osztályos 
tanulója  vagyok.  Nagyon  szeretek 
lovagolni,  és  szeretnék  később  ezzel 
versenyszerűen  foglalkozni.                           
Ezen  kívül  még  versenyszerűen 
íjászkodom és a kettőt később szívesen 
ötvözném.  Ha  felnőtt  leszek 
igazságügyi  szakértő  szeretnék  lenni, 
egyelőre ez a cél.

Búcsú Zsombor

„Szerintem kedves és  türelmes 
vagyok.  Szeretek  trambulinoz
ni,  otthon  maradni.  Fontosak 
számomra  a  háziállatok.  A 
jövőre  nézve  a  legfontosabb 
tervem a tanulás.”

Búcsú Zalán

„Kedves  és  barátságos  vagyok.  Szabadidőmben  szeretek 
biciklizni,  számítógépezni,  játszani  a  barátaimmal  és  a 
macskámmal.  Fontos  nekem  a  családom,  barátaim, 
állataim.  Szeretném,  ha  jó  iskolába  és  közösségbe 
kerülnék a középiskolában.”

Az utolsó két konfirmandust a lelkipásztor mutatja be egy
egy  mondatban.  Maximiliánt  és  Andrást  a  Hartyán 
iskolában tartandó hit és erkölcstanórákon ismerhettük meg 
több évvel ezelőtt. 

Hábenczyus Maximillián István

Maximilián  17  éves,  középiskolás.  Egy 
csendes,  szerény,  a  hit  dolgai  iránt 
érzékeny fiatalember. 

Hábenczyus Emilián András

András  14  éves  és  a  lakótelepen  található  Hartyán  iskola 
tanulja. Kedves, mosolygós, csendes fiatal.
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