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Bevezető gondolatok

Amikor a címlapfotót kerestem újságunk borítójára 
és megláttam ezt a képet, úgy éreztem, hogy ez az, 
ez lesz a legkifejezőbb. 

Egyrészt mert tél van, ahogy a képre nézve is látjuk, 
téli táj.

Másrészt mert a világ még soha nem állt olyan 
vékony jégen, mint most! A hidegháború utáni békés 
évtizedeket magunk mögött hagytuk. Oroszország 
megtámadta Ukrajnát, hogy visszaszerezze 
befolyását az ország felett. Ez a küzdelem már 
régóta folyt, de a háború is lassan egy éve tart. Mivel 
a küzdő felek egyre emelik a tétet, félek, egyszer 
csak azon kapja magát a világ, hogy egy nukleáris 
apokalipszis elszenvedőjévé válik! Minden nap 
imádkozzunk, hogy ez ne következzen be!

Ahogy az egész emberiség, úgy az egyén alatt is 
megrepedhet a jég és az elsüllyedés veszélye 
fenyegetheti. Ebben a számunkban 2 volt alkoholista 
férfit is bemutatunk, akik megjárták a poklot, de 
megtapasztalták a szabadulást. De mindenkor résen 
kell lenni , mondja Pál apostol: „Azért aki azt hiszi, 
hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.” Ne felejtsük soha, 
hogy a Jó Pásztor mindig utánamegy a 100. 
juhocskának, mert Őneki a legdrágább az, aki 
elveszett! 

Lapindító áhítatban lelkészünk Emese arról ír, hogy 
új ruhákra van szükségünk, melyek tükrözik, hogy 
kik vagyunk. "Türelem a szégyenletes szavak helyett és 
könyörületes szív hazugság helyett", írja. Gyakoroljuk 
ezt minél többször.  

Végül a teljesség igénye nélkül had említsem meg, 
hogy ebben a számban új gyülekezeti tagjaink közül 
is bemutatkoznak és arról is olvashatunk, mennyi jót 
adott nekünk Isten 2022 –ben, milyen sok áldásban 
volt része gyülekezetünknek. Fogarasi Gábor 
lelkipásztorunk összefoglalóját a 1617. oldalon 
olvashatjuk. 

Váljék áldásunkra lapunk forgatása!

Orbán Dániel

LAP ÉS ÉVINDÍTÓ ÁHÍTAT

„Mint Istennek szent és szeretett választottai, 
öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, 
alázatot, szelídséget, türelmet.  Viseljétek el egymást, 
és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza 
volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott 
nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek 
fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog 
mindent.  És Krisztus békessége uralkodjék a 
szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy 
testben. És legyetek háládatosak.  Krisztus beszéde 
lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok 
egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást 
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással 
énekeljetek szívetekben Istennek.  Amit pedig szóltok 
vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, 
hálát adva az Atya Istennek őáltala.” Kolossé 3:1217

Az új évben – 365 nap, majdnem 9000 óra, több 
mint 200 000 perc áll előttünk, egyénileg és a 
gyülekezet előtt is.
Nemrég volt Újév és ilyenkor a legtöbb 
emberben fölmerül a kérdés: mit várok ettől az 
esztendőtől? Sokan létbiztonságot kívánunk: 
szilárd talajt a lábunk alatt. Valamilyen 
biztonságot adhat egy jó állás, a képzettség, 
anyagi biztonság, jó egészség, szerető házastárs, 
hálás gyermek. De ki meri állítani, hogy akár 
ezek, akár más valami teljes biztonságot 
nyújtanak?  
Gyermekkori emlékem, hogy a nagyszüleim nem 
pazaroltak, beosztó módon éltek: volt vasárnapi 
és hétköznapi kabátjuk. Vasárnapi és mindenna
pi cipőjük. A vasárnapi cipő mindig csillogott a 
tisztaságtól.
Ma, amikor olyan sok van, már szinte nincsenek 
is ilyen szabályok. A lazán öltözöttek éppúgy a 
konvencióktól való mentességük jelének tekintik 
ruházatukat, mint az elegánsak. Csak a 
társadalom nagyon kis részében vannak 
öltözködési szabályok, mint egy előkelő 
esküvőn, ahol a „dress code” a meghívón 
szerepel. 

Kedves Olvasó! Kedves Testvér!
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A ruha teszi az embert. A ruházat segít egy adott 
szerep betöltésében. Képet közvetít a külvilág 
felé.
De felveheteke erényeket, mint egy öltönyt? 
Vagy a szeretetet, mint a tökéletesség felső 
ruháját?  
Tökéletes, igazi keresztényekké válhatunk, ha 
meleg együttérzést, kedvességet, alázatot, 
szelídséget, türelmet, a megbocsátást és a szeretet 
felsőruháját öltjük magunkra? 
Kik is vagyunk mi, mint gyülekezet és ki is 
vagyok én? 

Nálunk is van lelki öltözködési előírás?   
A kolossébeli gyülekezet tagjait és minket is 
megszólít az apostol: mint Istennek szent és 
szeretett választottai... Azt hiszem, a 
kolossébeliek semmivel sem voltak jobb emberek, 
mint mi, mai társaik. Élték az életüket. Néha 
sikerült nekik, néha kudarcot vallottak. 

Drága Testvérek! Isten választottai vagyunk, 
szentek és szeretettek! Általában nem így 
beszélünk gyülekezetünkről, ilyen lenyűgöző és 
mindent elsöprő lendülettel. Mi, reformátusok 
biztosan nem. Inkább azt mondjuk: ti, akik 
megkeresztelkedtek, ti, akik egyszerre vagytok 
igazak és bűnösök.
A megszólítás erőforrást és feladatot is ad az új 
év kezdetén. Szent, nem azért, mert ők vagy mi 
olyan jámborak vagyunk, hanem azért, mert az 
egyházhoz, a szentek közösségéhez tartozunk. 

Mint kiválasztottak, szentek, és szeretettek, 
mint ilyenek, különböző ruhákat kell 
magunkra öltenünk! Lehet, hogy többféle 
ruha is jól állna nekem! Lehet, hogy csak azért 
nem gondoltam rá, mert szeretem megtartani 
azt, ami ismerős számomra. Néha bátorság 
kell ahhoz, hogy új ruhát viseljünk. 

Mit hagytak hátra a kolossébeli keresztények, 
miben változtak? A régit néhány versszakkal 
korábban olvashatjuk: „Vessétek el magatoktól 
mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az 
istenkáromlást és szátokból a gyalázatos 
beszédet.  Ne hazudjatok egymásnak, mert 
levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel 
együtt, és felöltöztétek az új embert” (Kol. 3:89)
Tehát nem az öltözködésről van szó, hanem 
az átöltözésről. Harag helyett szívből jövő 
irgalom! Gonoszság helyett kedvesség, 
rosszindulat helyett alázat, istenkáromlás 
helyett szelídség! Türelem a szégyenletes 
szavak helyett és könyörületes szív hazugság 
helyett!
Így lesz belőle cipő. Ez az átöltözés tudatos 
fordulatról szól. Irányváltás. Nem kevesebb!
Ahhoz, hogy átöltözhess, fel kell próbálnod 
őket! Lehet, hogy nem minden passzol. Lehet, 
hogy bele kell nőni, vagy le kell fogyni. Talán 
az új ruhák ittott szorítanak. Az új 
embereknek új ruhákra van szükségük. Új 
ruhák, amelyek tükrözik azt, aki most vagy. 
Isten szeretett gyermeke! Lehet, hogy valahol 
be kell venni belőlük, a spirituális egónkból. 
Jóval több figyelmet fordítunk arra, hogy 
szellemi embernek tűnjünk, szellemi 
dolgokról beszéljünk, mint arra, amikké 
valóban válhatunk Isten irgalmából! Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a szellemi út 
lényegében erről szól, minden más csak 
kirakatrendezés.

Závodi Emese 
lelkész
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Szabad vagyok
Illés Károly története

GYERMEK és IFJÚKOR (a kezdetek)

1966–ban Tapolcán születtem, Veszprém  
megyében, ott nőttem fel, életem nagy részét ott 
töltöttem. Nagyszüleim Szőlőhegyen éltek Csobáncon, 
onnan származik édesanyám, édesapám pedig a 
Káptalantóti hegyről. A családunk szőlőtermesztéssel, 
borászattal foglalkozott, szőlő és bor mindig volt az 
asztalunkon. 

Az általános iskola után Veszprémbe 
jelentkeztem az Alumíniumipari Szakközépiskolába. 
Ezt követően Inotán helyezkedtem el, mint öntő 
szakmunkás. Kemény fizikai munka volt, nem is 
csináltam sokáig, fél évvel később átjelentkeztem 
Ajkára a timföldgyárba. Ajka közelebb is volt az 
otthonunkhoz, Tapolcához. Egyébként Inotán és Ajkán 
is munkásszállón laktam.  

Veszprémben ismerkedtem meg a 
feleségemmel, Varga Évával. Én a fiúkollégiumban, Ő 
a lánykollégiumban lakott, innen eredt az ismeretség. 
1987–ben házasodtunk össze és három gyermekünk 
született, három csodaszép lány, Beáta, Kata és Virág.  

Mint mondtam, családunkban a bor mindig 
elérhető volt és sajnos édesapám alkoholista lett, 51 
évesen halt meg májzsugorodásban. Ez nagyon 
megrázott engem és úgy gondoltam, ilyen velem soha 
nem fog történni! Volt, hogy annyit ivott, hogy 
eszméletét vesztette, máskor meg a mentő vitte el és 
mentem látogatni a kórházba, szóval ezeket láttam 
tizenéves fiúként és egyáltalán nem tetszett, hogy mit 
tesz az emberrel az alkohol. Sajnos édesapám nővére is 
alkoholista volt és anyai nagyapám is! Mintha valami 
családi átok lett volna rajtunk. 

KAPCSOLATOM AZ ALKOHOLLAL 
(lejtőpályán)

Én 16 évesen kezdtem el iszogatni például 
diszkóban, vagy haverokkal, bálokon, néha hétvégén 
is. Nagyon berúgtam, a másnaposság miatt pedig 

szenvedtem, de úgy gondoltam, hogy nincs 
gond, kézben tartom a dolgokat, én nem leszek 
olyan, mint az apám, mert én csak akkor iszom, 
amikor én akarom. Igazából 30 éves koromra 
már minden nap ittam egy liter bort és a bort 
azért is szerettem, mert nem rúgtam be tőle 
„látványosan”, csak jól éreztem magam tőle. 
Amikor még kocsival jártam munkába, alig 
vártam, hogy hazaérjek és végre ihassam a jól 
megszokott italomat. De az alkohol is olyan, 
hogy egyre több kell belőle, a végén pedig már 
azt sem bírtam ki, hogy ha vezetek, ne igyak. 
Akkor is ittam. Ittam, aztán addig járt a korsó a 
kútra, hogy az autót sikerült totálkárosra 
törnöm! Aztán még egy autót, meg még egy 
autót, persze ezekből már rendőrségi ügy lett, 
otthon is gond lett, végül már mindenből és 
minden gond lett. Az italozás természetesen 
kihatott a családi állapotunkra is és 2013–ban 
elváltunk. Igaz, addigra már a gyerekeink 
megnőttek, felnőttek lettek. Válás után nekem 
még rosszabb lett. Még többet ittam, már 
munkám sem volt, a teljes csőd és totális 
depresszió jellemezte ezeket az éveket. 

Voltak persze kísérletek a talpra állásra, 
pszichiátriai kezelésekre jártam, hangulatjavító 
gyógyszereket szedtem, próbálkoztam. Volt, 
hogy leálltam az italozással, egy darabig sikerült 
is megállnom, de persze visszaestem. 
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Legrosszabb pillanataimban az életemet is szerettem 
volna eldobni, de hála Istennek nem sikerült egyik 
kísérletem sem!       

Eljött aztán az, amikor már senki és semmit 
nem hitt nekem. Abban az időben Kati lányommal 
tartottam már csak a kapcsolatot, Ő találta meg 
valahogy Dömöst és a Kék Kereszt Egyesületet. Kati 
lányom beszélt rá nagy nehezen, hogy ezt még 
próbáljam meg. Nekem előtte semmi konkrét 
kapcsolatom nem volt Istennel, annak ellenére, hogy 
katolikusnak kereszteltek és bérmálkoztam 
gyerekkoromban, Ünnepek alkalmával pedig 
nagyritkán elmentünk a misét meghallgatni. De ez 
csak egy szertartás volt számomra és nem olyan 
valami, ami életemnek bármilyen célt vagy értelmet 
adott volna. 2014 decemberében mentem el Dömösre 
és legnagyobb meglepetésemre, itt minden másképp 
ment, mint az előző alkohol elvonó helyeken, ahol 
korábban jártam. Nem ápolók voltak, hanem 
munkatársak. Nem ápoló és beteg „osztályra” 
osztottak fel bennünket, hanem együtt csináltunk 
mindent, a foglalkozások pedig őszinte és mély 
beszélgetésekből álltak, énekeltünk, igehirdetést 
hallgattunk. Még ami megfogott, hogy itt nem azt 
mondták, hogy ne igyál, hanem azt, hogy szabad 
neked nem innod. Emiatt úgy éreztem, hogy én 
dönthetem el, hogy mit csináljak és nem 
megmondják nekem. Hogy még tartanak annyira, 
hogy rám bízzák a döntést és nem csak utasítanak. 
Még vagyok valaki, még mindig dönthetek , ez 
sokat jelentett nekem abban az elesett állapotomban, 
ahogy akkor éltem. Jellemzően kerti munkát 
végeztem náluk, mosogattam, takarítottam, teljesen 
tiszta voltam és több hónap után úgy éreztem, már 
rendben vagyok, hazamehetek. Otthon nekifogtam 
szőlőt metszeni és a kísértés napról napra erősebb 
lett. A jól megszokott otthoni környezet végül 
legyőzött, habár megfogadtam, hogy csak kicsit és 
kevés alkalommal fogok inni, talán nem kell 
elmesélnem mi lett ennek a vége: totál visszaestem.

AZ ÚT VÉGÉN (ahonnan már nincs tovább) 

A Szigetvári Kórház Addiktológiai 
Rehabilitációs Osztályán kötöttem ki, ahol 
alkoholfüggőséggel, illetve alkoholfüggőséggel 
párosult gyógyszerfüggőséggel kezdtek el kezelni. Itt 
nem ihattunk egy kortyot sem, mindent elvettek 
tőlünk,  még a személyinket, sőt a telefonunkat is , 
az intézmény kapujánál tovább pedig nem 
mehettünk. Körülbelül 3 hónapig éltem itt, ekkorra 
már kitisztultam, sok szempontból hasznos volt itt 
lennem, de nem akartam maradni és amikor 
kimehettem a városba, azonnal megszöktem, 
mindent hátrahagyva. Tudtam, hogy keresni és 

kerestetni fognak, mert nem lett volna szabad 
lelépnem, ezért nem is hazamentem, hanem a 
Csobánc hegyre azzal a konkrét elhatározással, 
hogy a hegyen lévő 30 méter mély kútba 
beugrom, hogy véget vessek szenvedéseimnek. 
Egész éjjel próbáltam felkészülni erre a végzetes 
cselekedetre, de valahogy mégsem bírtam 
megtenni. Nagyon sok minden lejátszódott 
bennem, miközben arra készültem, hogy 
befejezem és leugrok. Emlékszem, a kakas 
kukorékolása zökkentett ki és ekkor vettem észre, 
hogy már múlik a sötétség, pirkad. Lementem a 
hegyről a városba (Tapolca) és leültem egy padra. 
Ami hihetetlen volt, hogy egyszer csak 
édesanyám jött oda hozzám. Fogalmam sincs 
hogyan került oda, Ő csak leült mellém és 
beszélgetni kezdett velem. Mondta, hogy már 
keres a rendőrség is, meg a kórházból is keresnek, 
telefonáljunk, hogy megvagyok. Így is lett és bár 
ők kérték menjek vissza, erre nem voltam 
hajlandó, mert nem éreztem ott jól magam, sőt 
nagyon rosszul éreztem magam, hiába, hogy nem 
ihattam,  részben persze nyilván emiatt is , de 
valahogy ital nélkül sem láttam értelmét 
semminek. 

Végül Kati lányomék fogadtak be a férjével 
és a kis Zsuzsika unokámmal, aki akkor volt 
féléves. Így kerültem fel a fővárosba, a XI. 
kerületbe, ahol éltek. Egy évig éltem velük, persze 
kikötötték, hogy egy kortyot sem ihatok és ez 
többé –kevésbé sikerült is, de sajnos a kevesebb 
aztán újra egyre több és gyakrabban lett… 

El kellett költöznöm, Pestújhelyen egy kis lakásba 
és azt is kikötötték, hogy csak akkor látogathatom 
meg őket, ha legalább 1 hétig kibírom ital nélkül. 
Akkor jöhetek, meglátogathatom őket meg az 
unokámat. Ekkor a lányomék megint kérték, hogy 
keressem fel a Kék Kereszt Egyesületet, akiknek 
az Alagi téren is van egy kis közösségük. 
Péntekenként van ott alkalom, én is elmentem 
hozzájuk, de féltem, hogy mit fognak szólni, hogy 
én már jártam náluk és mégis csak itt tartok, ahol 
tartok… 

"amikor már senki és semmit nem hitt nekem"
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TALÁLKOZTAM ISTENNEL

„azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok 
lesztek” (János 8:36.)

Bóka Laci bácsiék nagy szeretettel fogadtak, 
semmit nem hánytorgattak a szememre és 2019 
januártól gyakorlatilag szinte minden alkalomra 
elmentem. Aztán 2019 márciusában szabadultam meg 
egy csendes napi alkalmon. Itt voltak 
bizonyságtevők, akik elmondták, hogy 20 éve, vagy 
már 25 éve szabadok az italtól. Ez egyrészt 
ledöbbentett, hogy hogyan lehet alkohol nélkül 
évekig, sőt évtizedekig élni, másrészt, hogy én úgy 
gondoltam, nemsokára így is úgy is meghalok, hiszen 
az apám is 51 évesen meghalt, mert ivott, én is iszok, 
50 felett vagyok, tehát úgyis meghalok. Ezen a 
csendes napon reménylett fel előttem először, hogy 
talán nem is biztos, hogy „mindjárt meghalok”. Talán 
még évek, sőt évtizedek is állhatnak előttem! Ez 
reménnyel töltött el, de tudtam, ha élve maradok, 
annak csak akkor van értelme, ha mindent odaadok 
és innentől minden energiámat, erőmet arra fordítom, 
hogy segítsek a sorstársaimnak! Ott azért 
imádkoztam: „drága Jézusom, add, hogy egyszer én is 
kint állhassak és arról tehessek bizonyságot, hogy már 20 
vagy 25 éve nem iszom”! 

Ami számomra felfoghatatlan volt, hogy másnap 
nem kívántam az italt. Majd a rákövetkező nap se. 
Aztán elkezdtem erről beszélni a gyerekeimnek is, 
meg másoknak is. Emlékszem Virág lányomnak 

mikor ezt elmondtam, megkérdezte, mióta tart már 
ez apu? Mire én: már két hete! Láttam az arcán a 
mosolyt, tudtam, hogy nem veszi komolyan. De én 
nagyon boldog voltam, nem csak szabad és ezt 
szerettem volna minél többekkel megosztani! 

Fantasztikus érzés volt, talán a szerelemhez tudnám 
hasonlítani. Azon a márciusi vasárnapon én szabad 
ember lettem! De nem csak szabad, hanem boldog is! 
Azért lettem boldog is, mert nem csak az 
alkoholizmusból szabadultam, hanem a bűneim is 
megbocsáttattak! Ebben később egy lelkipásztor 
erősített meg, mikor elmeséltem neki ezt a csodálatos 
szabadulást! Tudjátok ez olyan érzés, mint amikor 
valaki a börtönben ül és egyszer csak arról értesül , a 
Köztársasági Elnöktől kegyelmet kapott! Én is ezt 
éltem át, kegyelmet kaptam Jézus Krisztustól! 
Elengedte és megbocsátotta minden bűnöm! Újra 
szabad ember vagyok! Mikor ezt kimondom, 
elérzékenyülök, mert érdemtelen voltam a 
kegyelemre és mégis megkaptam.  

2021 novemberén jött el hozzánk a 
Kékkereszt Egyesülethez Fogarasi Gábor lelkipásztor, 
ott láttam és hallottam őt először. Nagyon 
megragadott, ahogy beszélt és tudtam, hogy el fogok 
jönni ide, az Újpalotai Református Templomba. Az 
első alkalommal, amikor jöttem, épp egy úrvacsorai 
alkalom volt. Kérdeztem a mellettem üllő hölgytől, 
hogy tudnék –e üdítővel töltött pohárral a gyülekezet
tel együtt úrvacsorázni? Készségesen segített nekem, 
így tudtam élni a lehetőséggel. Nagyon megragadtak 
az énekek, talán első alkalommal ez volt, ami a 
legjobban megérintett, patakokban csordultak ki 
könnyeim.  

Mostanra már gyülekezeti tag is lettem, amit 
igen nagy megtiszteltetésnek veszek, tartozom 
valahová, otthon érzem magam végre a nagy 
Budapesten. Ha nem baj, azért azt elmondom még, 
hogy nekem Budapest nem annyira tetszik, 
túlságosan zsúfolt és zajos ahhoz képest, amit 
megszoktam. Persze a Parlament csodálatos, meg a 
Gellért hegyről is szép a kilátás, de attól még nem 
éreztem otthonomnak a várost. Azonban most már, 
hogy ide tartozom és a lakásomon kívül máshol is 
szeretettel várnak, kezdek feloldódni. Kezdem 
otthonomnak érezni a várost, itt a családom egy 
része, itt a templom, itt az egyesület, itt kapom a lelki 
táplálékot.  

Jelenleg Ferencvárosban dolgozom, mint 
targoncás. Járok a gyülekezetbe, járok az egyesületbe 
és vágyom arra, hogy segíthessek volt sorstársaimon. 
Ebben kérem Istent, hogy segítsen meg és adjon 
minél több lehetőséget, hogy elmondhassam 
szabadulásom történetét. Meg kell tudniuk, hogy 
akkor is és onnan is van kiút, amikor és ahonnan már 
egyáltalán nem gondolnak rá! 

a kékkereszt átvétele

"vágyom arra, hogy segíthessek volt sorstársaimon"

Ezen interjút a 2022 november 29–én hangrögzítőre mondott 
bizonyságtétel alapján készítette Orbán Dániel.
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Út a változás felé

A Magyar Kékkereszt Egyesület célja elsősorban az 
alkoholizmusban, de más szenvedélybetegségekben szenvedő, lelki és testi 
gyógyulást keresők segítése úgy, hogy a keresztyén hitben Isten szabadító 
erejét megismerjék. Az Egyesület a Református Iszákosmentő Misszióval 
közösen végzi a szolgálatát a szenvedélybetegségek megelőzése, terjedésének 
megakadályozása, a szenvedélybetegek gyógyítása érdekében. Országszerte 
40 utógondozó csoport működtetnek, meghívás alapján felvilágosító, 
prevenciós előadásokat tartanak személyes bizonyságtétellel összekapcsolva.

        A dömösi intézményben testilelki gyógyítás folyik egészségügyi és szociális keretek között. Ahhoz 
kívánják hozzásegíteni a gyógyulni vágyó embert, hogy van megoldás problémáira, életére Jézus Krisztus 
által. Elsősorban az élet és szemlélet megváltozását teszik hangsúlyossá munkájuk során. Családgyógyító 
törekvésük jellemzője, hogy igény szerint házastársaknak is kínálnak lehetőséget életük megváltoztatására, 
ehhez házaspári szobát is biztosítanak a gyógyító heteken.

        A 34 hetes alkalmakon a napi program a következőképpen alakul: délelőttönként gondolatébresztők, 
utána kis csoportokban elbeszélgethetnek életükről, gondjaikról, az Ige üzenetéről.

Az ebéd utáni szabadidőben lehetőség van közös sétára, kirándulásra. A délutáni programban   közös 
éneklés, mindennapi életkérdésekről, betegségükről való beszélgetés szerepel, majd este, a vacsora után 
evangelizáció. Gyógyító turnusaikat olyanok is látogatják, akiknek az életében már bekövetkezett a gyökeres 
változás, és erről személyes vallomást tesznek.

A résztvevők teljes ellátást kapnak. Kényelmes benti öltözékéről és a tisztálkodó szereiről mindenki maga 
gondoskodik. A költségeikhez önkéntes hozzájárulást elfogadnak. Dömösre az ország bármely pontjáról 
önkéntes telefonos jelentkezés útján juthatnak a gyógyulni vágyók felekezettől függetlenül.

Némethné Balogh Katalin 
Misszióvezető, a Dömösi Gyógyító Otthon vezetője

 Bővebb információ:  www.kekkereszt.org

Néhány szóban a Bonus Pastor Alapítványról

CÉL: 
Az Alapítvány közel három évtizede nyújt segítséget az alkohol,
drog, szerencsejáték és egyéb függőségekben szenvedőknek, valamint hozzátartozóiknak.
A szenvedélybetegek és családtagjaik iránti szolgálat három pillérre épül: 
megelőzés (prevenció), kezelés (terápia) és utógondozás. 

HELYSZÍN: 
Terápiás programjaik elsősorban Magyarózdon zajlanak, az erre a célra kialakított Terápiás Otthonban. A 
segítő munkában részt vesznek szakértő alkalmazottak és önkéntes munkatársak.

MÓDSZER: 
Mindezen szolgálatokra jellemző az a holisztikus megközelítés, melyben a segítő szakma
eszközeinek alkalmazásával a keresztyén lelkiség és értékrend által az érintettek életében a változást 
kívánják elérni és fenntartani.

EREDMÉNY:
A hosszú terápiás programot befejező szenvedélybetegek több, mint 70%ának sikerült
újjáépítenie életét, kapcsolatait, munkaviszonyát, illetve javítania életminőségét.

Bővebb információ:  www.bonuspastor.ro

"vágyom arra, hogy segíthessek volt sorstársaimon"

www.kekkereszt.org
www.bonuspastor.ro


A reménység útján
Beszámoló a 2022 május 2122.i 

marosvásárhelyi utunkról

2020. tavaszi számunkban bemutattuk Barta András 
Zsoltot, akit pár évvel ezelőtt nagyon súlyos 
alkoholfüggőségből gyógyított meg az Úr Jézus. 
Történetének folytatásaként beszámolunk most arról, 
hogyan gondoskodik róla a mi szerető Istenünk.  

Mindannyiunk, de különösen a szenvedélybetegek 
rehabilitációjával foglalkozó szakemberek számára 
kimondhatatlanul nagy öröm, amikor gondozottak a 
gyógyulás útjára térnek, hitben és jó egészségben élik 
tovább életüket.   

Országunk keleti szomszédjában is komoly probléma 
az alkoholfüggőség, egy 2019 –es WHO tanulmány 
szerint Románia világviszonylatban a 9. helyen áll az 
alkoholfogyasztásban. Ráadásul a függőségeket nem 
ismerik el betegségként és nem is támogatják 
anyagilag annak gyógyítását, ami nagyon 
megnehezíti mind a szenvedélybetegek, mind az őket 
gondozó intézmények életét. Zsolt is ebben a 
hátrányos környezetben él Erdélyben, az ő 
rehabilitációját a Református Egyház égisze alatt 
működő Bonus Pastor Alapítvány végezte. 
Szabadulása nem volt egyszerű történet. Háromszor 
hagyta abba a terápiát és tért vissza az alkoholhoz, de 
negyedszerre becsületesen végigcsinálta és győzött! 
Érdemes újra olvasni ennek történetét korábbi 
cikkünkben (2020/1, 3. szám, 68. oldal).

  Mikor Zsolt terápiájának utolsó szakaszában 
járt már, az otthonból nem a szülőházába,  sajnos 
Édesanyja ekkor már nem is élt , nem is a volt 
barátaihoz, hanem egy református lelkészhez, illetve 
annak családjához járt "haza". Otthonában már 

minden bizalmi tőkéjét felélte,  és az őt isme
rőknek semmi reménye nem maradt a 
szabadulását illetően. Az említett lelkipásztor 
viszont nagyon is hitt Isten szabadító hatalmában, 
ami miatt Zsolt az ő családjánál töltötte szabad 
hétvégéit. Az ott lévő szerető és bizalmi légkör 
felemelő hatással volt rá a megszokott, szkeptikus 
lelkülettel szemben. Különös áldása volt ez 
Istennek, ami keveseknek adatik meg. Ráadásul e 
lelkész gyülekezetében ismerkedett meg Zsolt 
Edittel , akit néhány éve feleségül is vett. 

Gyermekáldásra nem sokáig kellett 
várniuk, 2022 tavaszán egy kisfiúval (Jonatán) 
ajándékozta meg őket a Mindenható. Zsolt már 42 
éves, így az érkező baba nagyon nagy áldás volt 
számukra. Jelenleg Marosvásárhelyen laknak 
albérletben, de a közelmúltban találtak egy 
lerobbant családi házat a megyeszékhelyhez közeli 
faluban, nagyonnagyon jó árban. Megvásárolták 
ezt az ingatlant és nekiálltak lakhatóvá tenni, ami 
hatalmas kihívás és tehertétel számukra. A 
szükséges építőanyag beszerzése a legnehezebb, 
hisz annak vételára horribilis. Zsolt fizetése 
meglehetősen szerény, abból építkezni lehetetlen
ség. Szerencsére nagyon ügyes és szorgalmas, így 
munkadíjra nem nagyon kell költenie, illetve 
vannak szerető szívű testvérek, akik anyagi 
segítséget nyújtottaknyújtanak számára. Ennek 
mértéke ugyan jócskán alulmúlta ezidáig a 
felújításhoz szükséges összegeket, mégis sokszorta 
több volt a semminél. Soksok anyagi segítség
ígéretet kapott Zsolt az utóbbi időben (állítólag 
már tele van velük a padlás), mégis van némi 
remény arra, hogy azok előbbutóbb valóra 
válnak. Isten ígéreteit sem mindig könnyű kivárni, 
pedig ismerjük az Igét: "nem késik el az ígérettel az 
Úr...."

Remek adottságainak köszönhetően Zsolt 
dolgozhatna több pén
zért, vagy sok honfitár
sához hasonlóan me
hetne nyugatra is, de a 
hitben való megmara
dásának egyik titka 
épp a mostani munka
helyében, illetve mun
kakörében van.         
Jelenleg a Bonus 
Pastor Rehabilitációs 
Intézetben dolgozik 
gondozóként, ahol 
saját maga is hitre és 

szabadulásra jutott 2017ben. Munkatársai lelki és 
szakmai szempontból is nagyszerű emberek, ő 
pedig jelenleg az egyetlen olyan gondozó az 
intézményben, akinek puszta jelenléte is 
meggyőző bizonyíték a szenvedélybetegségből 
való szabadulásra, a Jézus Krisztusban való hit 
által. 
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Nos, ennél jobb  környezet nem nagyon van 
Zsolt számára, a hitben járás szempontjából. Az 
anyagiakat kivéve minden más őt támogatja és erősíti 
lelki szempontból, ő pedig a rábízott emberekkel 
teszi ugyanezt. 
Főnökeivel nemcsak a munkahelyén szokott 
találkozni, hanem a vasárnapi istentiszteleteken is, 
ami különösen áldásos dolog. Vezetői nemcsak a 
helyes irányt mutatják számára, hanem jó példával is 
járnak elől, lelki és szakmai téren egyaránt.  

Az Úr a megtartó, aki végzi sokféle munkáját. Ha az 
eszközök rendelkezésre állnak és jók, nagyobb esélyt 
adnak a győzelemre. Sok ezer szenvedélybeteg esik 
át rehabilitáción a világon (többnyire állami 
támogatással és professzionálisan felkészült 
személyzettel), mégis viszonylag kevesen maradnak 
talpon közülük, mert valamelyik eszköz hiányzik a 
megmaradásukhoz, pl. befogadó és támogató 
környezet, jó házastárs, megfelelő lakhatási feltételek, 
egy stabil munkahely stb. Istennek hála, Zsoltnak 
szinte minden megadatott és megadatik, ami a 
szabad és teljes élethez szükséges! 

 Az imént leírt dolgokról saját szemünkkel is 
meggyőződhettünk 2022 tavaszán, Orbán Dániel  
szerkesztőtársammal együtt. Lehetőségünk volt 
megismerni Zsolt munkahelyi és otthoni 
körülményeit, családjával együtt részt vettünk 
gyülekezetük Istentiszteletén és a felújítás alatt lévő 
leendő lakásukat is láthattuk. Jó volt gyönyörködni a 
már meglévő értékekben, melyekkel megajándékoz
ta őket a jó Atya!

 Hiányzó szükségleteik betöltéséért pedig buzgón 
imádkozunk és ami rajtunk állt ez ügyben, 
megtettük és ezután is megtesszük. 

Megyeri József

A felújítandó ház

Bonus Pastor Rehabilitációs Intézet

Zsoltnak közben volt egy lassú de a végére elég intenzív visszaesése. Bár nem volt könnyű neki munkatársi státuszból újra a bentlakó szerepébe 
kerülni, de megküzdötte a segítségkérés, szembenézés útját. Mint egyetlen lehetséges utat kezdte el újra a józanságért való küzdelmet a Magyarózdi 
Terápiás Otthonban.

Példaértékű tudatossággal és alázattal élte meg az első hetek kihívásait. Sokat küzdött azért is, hogy az Úrral való kapcsolata helyreálljon.

Jelenleg a terápiája vége felé újra építgeti a kimenetelét, jövőjét. A józan élet fele megújult elköteleződéssel indul. Imádkozzunk érte, hogy 
megmaradjon ebben.

Horváth Mária, szociális munkás 
Bonus Pastor Alapítvány Terápiás Otthona
Kelt: Magyarózd, 2023.02.07.
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"Istennek hála, Zsoltnak szinte minden megadatott és 
megadatik, ami a szabad és teljes élethez szükséges!"
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Kétszáz évvel ezelőtt született a magyar 
irodalom két óriása

Petőfi Sándor & Madách Imre

A legnagyobb magyar lírikus Petőfi Sándor, valamint a 
magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja 
Madách Imre, 1823. január hónapban születtek. A születés 
időszaka közös, de életútjuk nagyban eltért egymástól.

  Petőfi Sándor 
Kiskőrösön született, az 
evangélikus Petrovics 
István mészáros és Hrúz 
Mária első gyerme
keként. Középiskolai 
tanulmányait Szentlő
rincen, majd Selmecbá
nyán végezte, ahol egy 
tanára faját megtagadó 
szlávnak tartotta és 
elvette a kedvét a 
tanulástól. Az iskolából 
kimaradt, s az időközben 
elszegényedett édesapja 
pedig megtagadott min
den támogatást. 

Csikorgó hidegben indult Pest felé, ahol a Nemzeti 
Színháznál szolgai teendőket vállalt. 1839ben Sopronban 
beállt katonának. Bár hat évre sorozták be, másfél év múlva 
1841. februárban megkapta elbocsátó levelét. 1841ben 
fölvették a pápai református főiskolára, mellette egy 
ügyvédnél házi tanító volt. Itt ismerkedett meg Jókai Mórral 
és Orlay Petrich Somával. 
Következő évben már nem folytathatta tanulmányait, mert 
nem volt semmiféle mellékkeresete. Elkeseredésében beállt 
színésznek. 1843 őszén Debrecenben játszott, majd 
csatlakozott egy kisebb színészcsoporthoz. A sok éhezéstől 
betegen, legyengülve került vissza Debrecenbe. Fűtetlen 
szobában, reszkető kézzel írta költeményeit, melyekkel 
hiába próbálkozott a könyvkiadóknál.  Vörösmarty Mihály 
segítségével jelent meg első verseskötete és lett a Pesti 
Divatlap segédszerkesztője. Ezután sorban születtek művei: 
A helység kalapácsa, 4 verseskötet, a János vitéz, Ciprus
lombok Etelke sírjára, Szerelem gyöngyei és verseinek újabb 
gyűjteménye. 
1847. szeptember 8án vette feleségül Szendrey Júliát, a gróf 
Károlyi uradalom jószágfelügyelőjének leányát.
Az 1848as forradalom és szabadságharcban a márciusi ifjak 
egyik vezére volt. A szabad sajtó első termékéül a Tizenkét 
pont mellett a Nemzeti Dalt nyomtatták ki, mellyel lázba 
hozta az embereket, mert pontosan kifejezte érzéseiket, 
gondolataikat. 1848 őszén kinevezték századosnak a 28. 
honvédzászlóaljhoz, december 15én pedig megszületett 
egyetlen gyermeke Zoltán. 1849ben Bem tábornok 
seregében szolgált, aki nagyon kedvelte. 1849. július 31én a 
segesvári csatában az orosz ezredek szétszórták Bem seregét, 
a költőnek a véres ütközetben nyoma veszett. Mindössze 26 
éves volt. Az első verse megjelenésétől haláláig tartó öt 
esztendő alatt olyan fényes pályát futott be, melyhez 
foghatót a világirodalomban is keveset találni.

Jövendölés (részlet)

„Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költőfiadnak,
Anyám, soká, örökkön él.”

    Madách Imre a 
Nógrád vármegyei 
Alsósztregován szüle
tett köznemesi család
ba. Ősei között több 
híres személy is volt. 
Élete nagyrészét is itt 
töltötte. 1834ben meg
halt az apja, édesanyja 
Majthényi Anna nevel
te fel öt testvérével 
együtt. Élete végéig 
sokat betegeskedett. 
Szívbaj, tüdőbaj és 
köszvény is kínozta, 
ezért tanulmányait 

magánúton végezte. Hat idegen nyelven beszélt: német, 
francia, szlovák, angol, latin, ógörög. 1837ben 
beiratkozott a pesti egyetem jogi karára. Beleszeretett 
egyik diáktársa húgába – Lónyay Etelkába, aki első 
verseinek múzsája lett. Anyja költségén, „Lantvirágok” 
címen jelent meg első verseskötete. 
Húsz évesen már királyi táblabíró volt Nógrád 
vármegyében, 1846ban pedig megyei élelmezési 
főbiztossá választották. Ebben az időben élte irodalmi 
tanulmányai és munkássága legtevékenyebb időszakát. 
Számos lírai költeményt, elbeszélést, esztétikai értekezést 
és 6 drámát is írt. Politikai nézeteiben a centralistákkal 
rokonszenvezett. 
1845ben vette feleségül Fráter Erzsébetet, de házassága 
válással végződött. 
A forradalom és szabadságharc alatt a közigazgatást 
szervezte. Tevékenyen részt vett a nemzetőrség 
felállításában, később az újoncokat toborzó bizottságban 
tevékenykedett. Bár jelentkezett katonai szolgálatra, de 
betegsége miatt nem volt rá alkalmas. 
A szabadságharc bukása után megszervezte a 
fegyverbeszolgáltatásokat és azokat saját bírtokán 
rejtette el. Menekülő, bujdosó barátokat, ismerősöket is 
befogadott a házába. Rákóczi János – Kossuth titkára – 
rejtegetéséért letartóztatták és egy évre börtönbe zárták, 
1857ig állandó megfigyelés alatt tartották. A börtönben 
krétával verseket írt az asztallapra, és itt írta meg az 
Ember tragédiájának első változatát. 
Élete utolsó éveit anyja közelében élte le. Szívbaja 
erősödött, amit eltitkolt. 1854ig főleg politikai szatírákat 
írt. Az Ember tragédiája második változatát 185657ben 
írta meg. Mózes című drámáját 1860ban kezdte írni, 
melynek első kiadása 1862ben volt. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1863ban levelező 
tagjává választotta, de betegsége miatt a székfoglalót 
helyettese olvasta fel. 1864. október 5én 
szívelégtelenségben hunyt el.

„Ne vakítson el a képzet, hogy amit téssz, azt az Isten
dicsőségére te végzed,
És ő éppen rád szorulna, mint végzése eszközére:
Sőt te nyertél tőle díszt, ha engedi, hogy tégy helyette.”
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Otthonom

Otthonom a templom.
Ajtaján belépve mindig hazaérek.
Ismerősen csendül fülemben az ének.
Mintha minden hangja simogatás lenne!
Égi Atyám keze simogat meg benne.
Megterített asztal.
Éhező mellőle sose kel fel éhen.
Megelégedhetik mennyei kenyéren:
élet kenyerével, élet italával,
igében, szentségben Krisztussal magával.
Mesterem műhelye.
Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen,
hogy régi emberből új emberré tegyen:
hogy amíg templomát látogatom híven,
templommá formálja egész bűnös szívem.
Otthonom a templom.
Mennyei otthonom halvány földi mása,
drága tükörképe, szent hívogatása.
Míg egykor mennyei hajlékod befogad,
köszönöm, Istenem, földi hajlékodat!

A minden, az minden

“Minden gondotokat őreá vessétek” 1 Pét 5,7.
“Minden lehetséges a hívőnek” Mk 9,23
“Mindenre van erőm a Krisztusban” Fil 3,20
“Mindenért hálát adjatok” Ef 5,20

Minden gondomat rád vethetem.
Nem csak az aprócseprő gondokat,
a nagyobbakat is.
Nem csak a nagyokat, nehezeket,
a legkisebbeket is!
Mert a minden, az minden!

És minden lehetséges, ha hiszek.
Lehetetlen, megoldhatatlan,
Elérhetetlen nincsen!
Mert a minden, az minden!

És Tebenned mindenre van erőm.
Mindenre, sokra, kevésre,
szűkölködésre és bővölködésre…
Testvérek terhét vállamra vennem,
Teeléd vinnem!
Mert a minden, az minden!

S mindenért hálát adhatok.
Derűs napok, borús napok,
Örömök, szenvedések…
Mindet azért adod,
Hogy cél felé segítsen.
Mindenért hálaéneket mondhatok.
Mert a minden, az minden!

Tamásiban 1912. február 14én, szülei hetedik 
gyermekeként.

Magyarnémet szakos diplomát a budapesti 
tudományegyetemen szerzett. Egyetemi évei 
alatt hívta el Isten diakonissza szolgálatra. 
Vasárnapi iskolai szolgálatot végzett a Fébé 
Diakonissza Egyesület keretében, leánykörö
ket vezetett, gyülekezeti evangelizációkat 
végzett, népfőiskolai kurzusokat vezetett, több 
újságnak is munkatársa volt.

1938tól több verseskötete is megjelent. 1951
ben feloszlatták a Fébé Egyesületet, szolgálatát 
betiltották. A diakonisszák az utcára kerültek. 
Túrmezei Erzsébet a balassagyarmati 
evangélikus gyülekezetben és szeretetotthon
ban talált menedéket, ahol adminisztrációs, 
majd otthonvezetői munkát, és – a tiltás 
ellenére – igeszolgálatot is végzett.

Versei ezidőben nyomtatásban nem 
jelenhettek meg, de titokban legépelve, kézről
kézre adva sokakhoz eljutottak. Később, a 
politikai helyzet enyhülése után újra 
megjelenhettek verseskötetei. 1989 után a Fébé 
Egyesület újra elkezdhette működését, mely
nek főnökasszonya lett. 1966ban költözött be 
az Anyaházba, és itt élt egészen haláláig.

Túrmezei Erzsébet versei hitet sugároznak, 
hitet ébresztenek a ma emberében is. Hatása 
határainkon is túlnő, és ismert valamennyi 
felekezet tagjai körében.

Új református énekeskönyvünkben lévő 
énekek közül is sokat ő fordított. Gyakran 
hangzik fel gyülekezetünkben a 626. számú 
„Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád” 
kezdetű, valamint a 704. számú „Ó terjeszd ki 
Jézusom, oltalmazó szárnyad” kezdetű szép esti 
éneke

Református találkozókon, összejöveteken, 
konferenciákon is gyakran hangzanak fel 
költeményei gazdag költői hagyatékából. 

Száztizenegy éve született 
Túrmezei Erzsébet



Misszió másképp
Beszélgetés Kozma Ferenc lelkészvállalkozóval

 Kozma Ferenc 
református lelkész évek 
óta tagja gyülekezetünk
nek. Szolgált közöttünk 
beosztott lelkészként, 
szolgál a Zsidó Misszió
ban, vezeti és szervezi a 
Jom Tov zsidókeresz
tyén csoportot és a 
férfikört. Életének elvá

laszthatatlan része a misszió, a missziói munka. 

Sok éves vállalkozói múlttal a hátam mögött nagy 
érdeklődéssel olvastam az interneten, hogy Keresztény 
Vállalkozásindítás néven új vállalkozást indított, ahol 
tovább bővítheti missziós munkáját. A vállalkozási 
mottója: „Inspirációt merítünk a Bibliából a 
vállalkozáshoz, munkához, sikerhez.”

Ma, amikor a legtöbb vállalkozás, vállalkozó sikerének 
értékmérője a minél nagyobb nyereség, a felhalmozott 
vagyon, szükség vane keresztény, keresztyén 
vállalkozásokra? Létezike Bibliai alapra helyezett, Istennek 
tetsző vállalkozás?

Igen, ez a meggyőződésem. Sőt, hadd kapcsolódjak a 
kérdés első feléhez is: Istennek lehet kedves a 
nyereség, az üzleti haszon. Természetesen akkor, ha 
olyan üzletről van szó, amely értékes dolgokat ad az 
embereknek. 

Hiszek abban, hogy Isten szereti a vállalkozókat. 
Abban az értelemben is, hogy Jézus példázataiban 
gyakran hozza elénk követendőként a kockáztatni 
kész, önálló, cselekvő vállalkozót. Azt a szolgát, aki 
öt talentumot kapott az urától, és „vállalkozásba 
kezdett”. A kereskedőt, aki a teljes cégét felszámolta, 
és az árát egy „nagyértékű gyöngybe” fektette, 
méghozzá nem felelőtlenül, hanem tudva, hogy mit 
csinál. 

Erre a vállalkozói hozzáállásra van szükség a 
gyülekezeti szolgálatban, misszióban, templom
építésben is.

Mi a Keresztény Vállalkozásindítás küldetése?

Gyakran tapasztaltam hívő emberekben azt, ami rám 
is annyira jellemző, hogy félnek a sikertől, az üzleti 
haszontól, a vállalkozástól. Van, aki úgy gondolja, 
hogy minden vállalkozó kizsákmányoló, vagy 
önmaga rabszolgája. Van, aki úgy gondolja, hogy 
Magyarországon nem lehet becsületesen vállalkozni, 
vagy általában minden vállalkozó lop, csal, adót 
kerül, ezért hívőként méltatlan dolog ilyesmivel 
foglalkozni. Nem elég „lelki”.

Mások egyszerűen csak félnek, hogy ők maguk 
kísérthetőek, elsodródnak, gáncsolják magukat, és a 
Bibliában találnak hozzá magyarázatot, kifogást, még 
ha egyébként tisztelik is a környezetükben élő 

vállalkozókat.

Üzlettársammal, Zsomborral nem gondoljuk, hogy 
hívőkhöz méltatlan lenne vállalkozni, 
munkahelyeket teremteni, önállóan cselekedni, 
értelmes kockázatot vállalni. Nem gondoljuk, hogy 
ezt kizárólag nem hívőknek kellene meghagynunk. 
Sőt! Segíteni szeretnénk, hogy minél több 
elkötelezett, hitben érett keresztyén vállalkozó 
jelenjen meg minden iparágban.

Mi elsősorban a most induló, vagy még csak 
vállalkozást fontolgató hívőknek szeretnénk 
segíteni, illetve azoknak a kisvállalkozóknak, akik 
nehezen jutnak túl az első küzdelmes időszakukon. 
De reméljük, hogy amit építünk, ennél nagyobb 
körben is ad inspirációt másoknak.

Vane helye a keresztény értékrendnek az üzleti életben, 
vagy a döntéseket kizárólag gazdasági szempontok 
alapján szabad meghozni?

Még azt sem tartom feltétlenül szükségesnek, hogy 
ez a kettő szembe kerüljön egymással. Aki 
rövidtávon nyerészkedik, hosszabb távon 
hiteltelenné fog válni, nem tud megmaradni. Itt 
nem is arra gondolok, hogy olcsón kellene 
dolgozzon, vagy kereskedjen egy hívő vállalkozó. 
Arra gondolok, hogy igazán értékes terméket, vagy 
szolgáltatást fejlesszen, amire joggal csillan föl a 
vásárló szeme. 

Jézus azonban arra figyelmeztetett, hogy nem 
szolgálhatunk két úrnak. Istennek kell szolgálnunk. 
A vagyon pedig minket szolgál. Istent szeretjük, a 
vagyont pedig utána soroljuk (gyűlölni ezt jelenti a 
Bibliában). Eljöhet az a pillanat, amikor Jézusért 
esetleg veszteség ér bennünket, esetleg 
mindenünket elveszítjük. Tudnunk kell, hogy 
sosem volt „a miénk” a földi vagyonunk, csak 
használatra kaptuk. Ha eljön ez a pillanat, késznek 
kell lennünk dönteni, akár szenvedni is. Ez pedig 
nem csak vállalkozókra igaz.

 A Biblia és a pénz kapcsolata. Vane Istennek szerepe 
abban, hogy a vállalkozás, vállalkozó hogyan kezeli a 
pénzügyeit? Ellentétese Jézus tanításaival az anyagi 
bőség?
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Az a kép él bennünk, hogy pénzt keresni, netán 
gazdagnak lenni démonikus dolog. Képről 
beszélek, mert szavakban ezt nyilván sosem 
mondanánk. 

Nem tudom, ki lehetett az első keresztyén tanító, 
aki a Jézus által említett „mammont” egy démoni 
fejedelem tulajdonneveként értelmezte. Valójában 
Jézus idejében nem ismerünk ilyen nevű pogány 
mitológiai lényt, sem apokaliptikus szereplőt. A 
legvalószínűbb, hogy ez a szó sémi eredetű, és 
csupán egy kifejezés a vagyonra. Ahogy az előbb 
említettem is. Nem kell félni tőle. Csak kezeljük 
hűségesen!

Szakmai körökben (nem keresztyének között) azért 
találkozunk azzal, hogy amit megkerestem, az az 
enyém, az én kényelmemet vagy biztonságomat 
szolgálja. Hívőként én pontosan ezt fedeztem fel: 
csak az az enyém, amit a zsebemben hoztam ebbe a 
világba, mikor megszülettem. Egyszer el fogom 
hagyni ezt a világot, és ami azon túl vár rám, oda 
pontosan ugyanennyit vihetek magammal. DE! 
Ebben a földi életben kereshetek pénzt, és 
használhatom úgy, hogy az örökkévalóságban 
kincsem legyen. Dicsőíthetem vele Istent.

Milyen konkrét segítséget nyújtanak a vállalkozások 
megalakulásához, beindulásához?

Fontosnak tartom, hogy itt egy tanácsadó jellegű 
vállalkozásról van szó. Nyáron egy vállalkozói 
„kihívást” hirdettem keresztyén vállalkozóknak, 
amelynek része volt egy előadássorozat, személyes 
konzultáció, „számonkérő” csoportos 
megbeszélések és napi bibliai inspirációk (áhítatok). 
Ennek van egy szakmai része, amiért nem félünk 
pénzt elkérni és elfogadni.

Vénosz Zsombor barátom egy pécsi hívő 
fiatalember, aki részt vett ebben a kihívásban, és 
soksok jó ötlettel, közgazdász tudással, edzői 
tapasztalattal csatlakozott hozzám.

Ott vagyunk a közösségi oldalakon, igyekszünk 
sokakhoz eljuttatni az üzenetünket. Van egy 
csoportunk is, ahová mindenkit szeretettel várunk, 
akit érdekel ez a téma. Itt szeretnék inkább lelki 
üzenetekkel támogatni. A visszajelzésekből úgy 
tűnik, ez nagyon hiányzik hívő vállalkozóknak. 
Természetesen, ha valaki itt kérdez, megmutatja a 
weboldalát, hirdetéseit, vagy termékötletét, abban 
is tudunk segíteni egyfajta műhelyként.

A szolgáltatásunk pedig vállalkozásindításban 
kiscsoportos és személyes támogatás. Segítünk a 
vállalkozási ötlet kiválasztásában, a piackutatásban, 
vásárlók megismerésében, első vásárlók 
megszerzésében. Ebben a pillanatban készülünk 
egy ilyen csoportos program elindítására, de akiben 
van igény rá, azzal külön is le tudunk ülni.

A kezdeti időszakban figyelemmel kísérike a 

vállalkozásokat? Milyen formában tartják a kapcsolatot? 
(Imaközösség, telefonos, internetes kapcsolat, 
tájékoztatók, stb.)

Már említettem a Facebook csoportot. Van egy 
hírlevéllistánk is, mert a közösségi oldalak 
működése néha változni is szokott. Nem szeretnénk 
elveszíteni a kapcsolatot azokkal, akik érdeklődtek.

Azokkal, akik a szolgáltatásunkat is kérték, 
Telegrammon keresztül tartjuk a kapcsolatot. Itt 
nyilván sokkal intenzívebb munkára készülünk. Ha 
valaki elakad a feladataival, vagy hiba történik pl. 
fizetett hirdetésekben, amire esetleg pont mi 
biztattuk, akkor szeretnénk gyorsan ott lenni, és 
segíteni. 

Szeretne bemutatni néhány már megalakult, sikeres 
vállalkozást?

Bár a Keresztény Vállalkozásindítás még csak most 
bontakozik ki, vannak ügyfelek, akikkel együtt 
dolgoztam eddig is. Egy korábbi teológus, 
lelkipásztor barátunk, aki most egy coaching 
vállalkozást indított. Jó volt együtt megharcolni a 
weboldal indítását, az első ügyfelek megszerzését, 
és meglepetés volt az is, hogy az új weboldal 
alapján a Duna TV megtalálta és meghívta egy 
beszélgető műsorba.

A most megismert vállalkozások között pedig 
nagyon inspiráló volt számomra egy hölgy, aki 
kismamatornát és terhestornát tart. Már 
vállalkozóként tért meg, és most úgy szeretné 
újraépíteni az üzletét, hogy azzal Istent dicsőítse, és 
több időt adhasson saját gyerekeinek, férjének, 
gyülekezetének. Azt gondolom, pont őérte, és 
hasonló hívő vállalkozókért vagyunk.

Ha valaki szeretne keresztyén vállalkozóvá válni és 
érdeklődik a tevékenységük után, hol, hogyan teheti meg 
ezt?

Weboldalunk: https://keresztenyvallalkozasinditas.hu  
Itt bárki ingyen elérhet egy kis letölthető 
összeállítást 30 vállalkozásötlettel. Ez lehet egy első 
lépés. Nem az a célja, hogy csak ebből a 30ból 
válasszon. Inkább csak tovább gondolható ötletekről 
és szempontokról van szó.

Mindenkit szeretettel látunk a Facebook 
csoportunkban is, aminek szintén Keresztény 
Vállalkozásindítás a célja. A csoport borítóképén 
látható egy laptop és egy csésze kávé mellett az a 
kék Biblia kinyitva, amit még Gábortól és a 
gyülekezettől kaptam ajándékba.

A beszélgetés végén szeretném munkájukra Isten áldását 
kérni. mert nagy szükség volna arra, hogy a vállalkozók a 
mai modern társadalomban is megértsék, hogy a 
Szentírás tanításai és a gazdasági siker összeegyeztethető. 
Köszönöm a beszélgetést.

Fogarasiné Frits Ildikó

"Mammon. Nem kell félni tőle. Csak kezeljük hűségesen"!

https://keresztenyvallalkozasinditas.hu
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Börtönszolgálat

Gyülekezetünk 17 fős szolgáló 
csoporttal ment január 27én a Venyige utcában 
található Fővárosi Büntetésvégrehajtási 
Intézetbe. Az ökumenikus istentiszteleten az 
intézet két börtönlelkésze, Erdélyi Csaba 
evangélikus lelkipásztor és Tóth László 
katolikus pap mellett lelkészünk, Fogarasi 
Gábor, valamint Balog Zoltán, a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke 
szolgált.

Az istentiszteleten a fogvatartottak, 
hozzátartozóik és az intézet személyi 
állománya vett részt. Az alkalom elején a 
református bibliaolvasó kalauz szerinti 
igeszakaszt, Ézsaiás próféta 40. fejezetét olvasta 
fel Gábor. Balog Zoltán az igét a Lukács 
evangélium 13, 18–21. alapján hirdette, a 
mustármag példázatáról beszélt. 

Végül Bozsó Zoltán, az intézmény 
parancsnoka mindannyiunk számára váratlan, 
ám nagyon pozitív meglepetésként a hivatalos 
köszöntőjén túl őszinte bizonyságtétellel vallott 
hitéről. Elmondása szerint református hívőként 
minden reggel olvassa a kijelölt igét, esténként 
pedig számvetést végez: megtette mindent 
azért, hogy szolgálhasson másoknak. Az 
Újpalotai Forrás Zenekar majdnem teljes 
csapata 10 énekkel készült a zenei szolgálatra 
Géczy Kati vezetésével, reménységünk szerint 
a jelenlévők örömére, és Isten dicsőségére. 

Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást 
cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek! 
(1 Korinthus 10, 31.)

Sájevicsné dr. Sápi Johanna

Ökumenikus imahét

A nemzetközi ökumenikus imahét a 
keresztény – keresztyén egyházak közös 
imahete, melyet 1908. év óta minden esztendő 
január hónapban tartanak meg. 

Életre hívója Paul Wattson (18631940) 
anglikán pap, aki a hívő embereket – felekezeti 
hovatartozás nélkül – 1908. január 18 – 25 között 
imanyolcadra hívta. Hatvan évvel később az 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Keresztény 
Egységtörekvés Pápai Tanácsa erre az alkalomra 
közösen adott ki imaszövegeket.

 2023. évben az ökumenikus imahét január 
15 – 22ig tartott, melynek anyagát a Minnesotai 
Egyházak Tanácsa állította össze. Központi 
igéje: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az 
igazságra” (Iz. 1:17). 
 Az országos nyitó istentiszteletre január 15én 
vasárnap, a Kálvin téri református templomban 
került sor.

Már szinte hagyománnyá vált, hogy ezt a 
szép alkalmat a pestújheyi evangélikus, római 
katolikus és újpalotai református testvérek 
közösen tartják. A hétfői alkalomra református 
templomunkba vártuk a testvéreket. Igét 
hirdetett Szabó András evangélikus lelkész. 
Kedden a pestújhelyi evangélikus templomban 
Almásy Tamás plébános, szerdán pedig a 
pestújhelyi római katolikus templomban Závodi 
Emese református lelkész hirdette Isten igéjét.

Fogarasiné Fritz Ildikó
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JOBB ADNI

A Magyar Református Szeretetszolgálat múlt héten indította el 15 milliós segélyszállítmányát Törökországba, 
ahol a 7,8as erősségű földrengés több tízezer ember halálát okozta és százezrek otthonát döntötte romba. A 
tragédia Törökország déli és középső, valamint Szíria északnyugati részén történt, ahol a földrengést 
megelőzően harci cselekmények is zajlottak, emiatt a mentés és egyáltalán az odajutás is komoly 
nehézségekbe ütközött. 

A Szeretetszolgálat CIB banknál vezetett 107020198500889851100005 számlaszámán keresztül (közlemény: 
„Adomány Földrengés”), valamint a 1358as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az MRSZ 
KutatóMentőcsoportjának szolgálatát. Imádkozzunk a gyászolókért és segítsünk a rászorulókon.

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül”

2023. január 8 –án keresztelkedett meg 4 gyülekezeti tagunk,  Horváth Ádám, Haberland Csilla, 
Dr. Hofmann Zsuzsanna és PapSzabó Ibolya Erzsébet.

Isten gazdag áldását kívánjuk életükre!

börtönmissziós csoport



elkészülhetett a gyermekjátszóhely, játszótér, 
amelyet a legkisebbek nyáron és ősszel, nagy 
örömmel használatba is vettek.

Először szerveztünk nem egy, hanem két 
gyermek napközis tábort két korosztály számára. 
Terveink és szándékunk szerint idén nyáron is 
ebben a rendben zajlanak majd a gyerektáborok. 
Nekünk felnőtteknek, segítőknek is hatalmas 
élmény volt a Zene Háza élmény pedagógiai 
programja. Pont a nyári táboroknak köszönhető, 
hogy új lendületet kaptak az évközi, szombat 
napi gyermekklubok, amelyeket a tanévben 2 3 
havonta tartottunk és tartunk. 

Augusztusban a gyülekezet ifjúsága számára 
szerveztünk tábort, melynek helyszíne Bakonybél 
volt. Azt gondolom, minden túlzás nélkül 
elmondható, hogy ez a pár nap egyszerre volt 
lelki útra valót biztosító és élményekben gazdag. 

Az ősz folyamán először került megrendezésre az 
„Ars Sacra” fesztivál keretében két koncert. Előbb 
a fény és lézer színház, majd Snétberger Ferenc 
gitárművész teltházas koncertjére került sor. 
Terveink szerint a 2023. évben is csatlakozunk a 
fesztiválhoz. 

   Az alkalmak 
sorában azonban a 
legfontosabb az, hogy 
a nyári szünet heteit 
kivéve folyamatosak 
voltak hétköznapi 
alkalmak. A keddi 
beszélgetős bibliaórák 
a templomban és az 
internetes térben, a 
szerdai felnőtt fiata
lok csoportja, és a 
pénteki bibliaóra.  
Szintén hálával említ
jük meg, hogy az 
esztendő közben in
dult „Jom Tov” közös
ség is lelkileg és 
létszámban is megerő
södött, bizonyságot 
téve péntek esténként 
a Messiásról. 

Hálaadás és előre tekintés

"Sokat cselekedtél te, Uram Istenem a te
csodáiddal és terveiddel mi érettünk…”(Zsolt. 40:6)

Köztudott, hogy a gyermekek zsebei és a női 
kézitáska rengeteg kincset rejt és ez akkor lesz 
nyilvánvaló, amikor valamilyen oknál fogva 
kiürítésre kerülnek. Ekkor derül ki, hogy 
mennyi minden rejtőzött a zsebek és táskák 
mélyén.

Most nekünk is szükséges, hogy számba 
vegyük és rádöbbenjünk mennyi mindennel 
gazdagított meg minket a kegyelem Ura a 2022. 
esztendőben. Nem csupán rátekinteni 
kívánunk erre a gazdagságra, hanem ezzel 
együtt megköszönni és hálát adni érte az 
Örökkévalónak.

Ez az, ami reménységet támaszt bennünk arra 
nézve, hogy előre tekintsünk és Krisztustól 
kapott felelősséggel fogalmazzuk meg az 
újesztendőre nézve a terveinket, úgy, hogy 
közben az az újszövetségi mondat van a 
szívünkben, hogy „ha az Úr akarja és élünk, és 
ezt vagy azt fogjuk cselekedni.”

Számadás hálaadással

A 2022. év végre egy teljes szolgálati év 
lehetett, magunk mögött tudva a megelőző két 
esztendő pandémiás időszakait, bezártságát.

Két szolgálattevő is érkezett gyülekezetünkbe 
az esztendő második felében.

Előbb Závodi Emese lelkipásztor lett 
gyülekezetünk beosztott lelkésze, aki már 
kinevezése előtt több hónappal aktív 
szolgálatokat végzett a gyülekezet közösségé
ben, megismerve és megismertetve magát 
kiscsoportok résztvevőivel. Nyáron mind a két 
gyermeknapközis táborban és az augusztusi 
ifjúsági héten is szolgálatot vállalt. Azóta is a 
gyülekezet minden csoportjában, és a 
szolgálatok teljes területén jelen van, a gyerek 
istentiszteletektől a bibliaórákig. 

Szeptemberben Turczi Árpád érkezett hozzánk, 
akinek családját is megismerhettük, hiszen 
azóta lelkipásztor végzettségű felesége 
igehirdetési szolgálatot is vállalt közöttünk. 
Árpád három iskolában, mintegy 24 órában 
tanít hit és erkölcstant. 

Az elmúlt esztendő ünnepi év is volt a 
számunkra. Októberben ünnepeltük a 
gyülekezetünk 20. születésanapját. Erre szép 
évfordulóra emlékeztet bennünket a templom 
előterében elhelyezett emléktábla. 

Régi tervünk valósulhatott meg a 
templomkertben. A gyülekezet adományaiból 
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A 2022. évben 29 testvérünk keresztelőjére 
került sor. Közöttük 20 kisgyermek és kilenc 
felnőtt részesedett a szentségben. 

A gyülekezeti tagok gyermekeit külön 
szeretném megemlíteni: 

 februárban Pavletits Mátyás Bendegúz és 
     Zátonyi Gergely,

 májusban       Jakab Áron, Szoboszlai Szonja és
     KissFabuss Noé,

 júliusban KovácsBlaskovits Bodza,

 októberben Kosztka Eleni

számára szolgáltattuk ki a keresztség sákramen
tumát.

Kilenc testvérünk konfirmációjára került sor az 
elmúlt évben, közöttük hárman felnőttek és 
hatan pedig ifjak. 

Nyolc pár áldatta meg esküvőjét gyülekeze
tünkben. Közülük öt pár a gyülekezet közössé
géhez tartozó. 

 júniusban 
    AlföldyBoruss András és Vicent Bernadett,
      valamint        Csillag Gábor és Simon Luca

 augusztusban     Bencsik Bence és Tutlinka Zsófia

 szeptemberben Radványi Ádám és Prezsmer  
Bernadett 

 októberben       Pók Péter és Peczenová Noémi 
kötötték össze életüket az Úr színe előtt. 

Tizenkilenc alkalommal hirdettük a feltámadás 
igéit és bizonyságát a temető csendjében. 

 februárban Kemtty Károlytól

 márciusban Pulai Csabától és Főzőné Kocsi     
Ilonától

 áprilisban Palich Alajostól

 novemberben Prezsmer Irén és Csáki Sándor
né testvérünktől vettünk búcsút. 

Örömmel adok arról is hírt, hogy az elmúlt 
évben 35 új testvér kérte és kapta meg felvételét 
egyházközségünkbe. Isten hozta őket!

Előre tekintés 

Az idei esztendő a Református Egyházban a 
presbiter, pótpresbiter és gondnok választás 
éve. Tavasszal ennek előkészítő lépéseire már 
sor kerül. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a 
gyülekezet részére folyamatosan fogjuk 
hirdetni. Hordozzuk imádságban a választást!

Február hónapban újra indul a felnőtt 
keresztelői és felnőtt konfirmációi csoport. A 
tanév végén az ifjak konfirmációjára fog sor 
kerülni. Idén négy fiatal hölgy jár a 
felkészítőre. 

Május 2021én (szombatvasárnap) Veszprém 
városába látogatunk, abból az alkalomból, hogy 
Európa Kulturális Fővárosa ez a szépséges 
városunk. Vasárnap részt veszünk az ottani 
gyülekezet istentiszteletén. 

Idén is lesz ifjúsági tábor, méghozzá Kecskemé
ten (augusztus 21 – 24).

A gyermeknapközis táborok tervezett 
időpontjai:

kicsik hete június 26 Július 2

nagyon hete július 1016

Szervezés alatt van a több generációs 
gyülekezeti tábor, amint pontosabbat tudunk, 
hirdetni fogjuk. 

Egyik fontos célkitűzésünk, hogy a gyülekeze
tünk jobban megismerje egyházunk missziós 
tevékenységeit, és ha az Úr arra vezet bennün
ket aktívan be is kapcsolódjunk a szolgálatokba. 
Ez a folyamat már elindult a börtönmisszió és 
lepramisszió alkalmaival, de más társadalmi 
missziók felé is szeretnénk nyitni. 

Szeretnénk idén először bekapcsolódni a „72 
óra kompromisszum nélkül” rendezvény soro
zatba a fiataljainkkal, valamint a „Teremtés 
Hete” őszi rendezvényébe is.

Figyelmet fordítunk és imádságban hordozzuk 
a kibontakozott férfikör alkalmait és csoportját, 
amelynek vezetője Kozma Ferenc testvérünk. 

Végül szeretném megköszönni lelkész társam
nak, a Presbiter testvéreknek, a gyülekezet 
valamennyi tagjának az elmúlt évi sok 
imádságot és az áldozatos munkát. Kérem, 
hogy továbbra is hordozzuk gyülekezetünket, 
gyülekezeti munkánkat imádságban.

                                                                                   
Fogarasi Gábor
lelkész
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"az elmúlt évben 35 új testvér kérte és 
kapta meg felvételét egyházközségünkbe"



Új tagok a gyülekezetben 

Dr. Kiss Imre László és családja bemutatása

Zsuzsa és Imre Szegedre jártak zeneművészeti 

szakközépiskolába, trombita, illetve zongora 

tanszakra. Közös életük 1978ban kezdődött, 

amikor megismerkedtek egy iskolai rendezvényen, 

ahol az utolsó tánc volt számunkra az első. 1980

ban házasodtak össze, és közös életük több mint 42 

éve tart, nem csak szerelemben, hanem 

szövetségben egymással és Istennel. Először Imre 

kezdett továbbtanulni, a Bajai Tanítóképző 

Főiskolán szerzett tanítói diplomát, majd 

mindketten a Szegedi Egyetemen szereztek jogi 

diplomát, közben dolgoztak, vállalkoztak, és sorra 

születtek a gyermekek. Zsuzsanna 1983ban, 

Márton 1985ben, Nándor 1991ben. Ekkor már 

sejtették, hogy Isten nélkül kevesek az életük 

viteléhez, elkezdtek gyülekezetbe járni 

Kiskunfélegyházán, ahol 18 évig éltek. 199698 

között Imre ügyvédjelöltnek állt Kecskeméten, és a 

bojtárévek leteltét követően el kellett dönteni, 

hogyan tovább. Családi közös döntés volt a 

Budapestre költözés 1998ban, utóbb látják, hogy 

ennek a nagy kalandnak legfőbb irányítója nem ők 

maguk, hanem Isten szerető gondoskodása volt. A 

VII. kerületbe költöztek, és csatlakoztak a Fasori 

Református Gyülekezethez. Rendszeresen jártak 

Istentiszteletre a Fasorba, felnőttként konfirmáltak 

2001ben. Rendkívüli hálával gondolnak a 

Fasorban eltöltött 15 évre, mert Isten tanította, 

nevelte, egyre közelebb vonta magához őket. 

Mindeközben 2002ben Zsuzsát egy súlyos 

betegség érte el. 

 Amikor az orvos kimondta a diagnózist: veserák, 

az nagyon nehéz pillanat volt 39 évesen, mikor a 

legkisebb gyerek csak 11 éves volt, és a nagyobbak 

sem elég nagyok az édesanya nélküli élethez. 

Zsuzsa tudta, hogy nem emberek kezében van az 

élete. Ennek már 20 éve, mert Isten könyörült rajta, és 

megláthatta felnőni a gyerekeit. 

Végh Tamás lelkipásztor újból és újból hívogatta 

Imrét Biatorbágyra, férfihétre, de valahogy Imre nem 

akart ennyi ideig távol lenni, a munkától no meg a 

feleségétől. Egy vasárnapon azonban Végh Tamás 

cselt eszelt ki, mert nem Imrét hívta, hanem 

Zsuzsához fordult: „Ugye elengeded Imrét Torbágy

ra? Nem volt mese, menni kellett. 

Imre így emlékezik vissza erre a csendeshétre: 

 Itt már az első napon haza szerettem volna menni, 

mert láttam azt a sok beteg, meggyötört lelkű embert, 

nem értettem mit keresek én itt, hiszen én normális 

vagyok. A harmadik napon került arra a sor, hogy az 

esti csoportbeszélgetés alkalmával nekem kellett 

magamról beszélnem. Nagyon meggyötört ez a 

beszélgetés, mert nem csak a saját magam fájdalmai 

kerültek elő, hanem a bűneim is. Már nem a sajnálatra 

méltó, nehéz gyermekkortól szenvedő embert láttam 

magamban, hanem a velejéig bűnös embert. A 

bűnlátásom egyik fontos mozzanata volt, hogy nem 

tudtam letenni a cigarettát, többször megpróbáltam, 

de ez annyira megkötözött, hogy saját erőmből 

képtelen voltam. Ekkor kértem Jézust, hogy bocsássa 

meg a bűneimet, adjon kegyelmet. Ő azt mondta, 

hogy megbocsáttattak a bűneid. Soha többet nem 

vettem a számba cigarettát, Jézus megtisztította a 

tüdőmet, egyszer s mindenkorra megtisztított a 

megkötözöttségemtől, de megtisztított a megvallott 

bűntől is. 2010. január 20án történt ez, a 48dik 

születésnapomon. 

Miután Zsuzsa látta Imre szabadságát, vidámságát, 

könnyedségét, ettől még rosszabbul érezte magát, 

még jobban szenvedett a bűnöktől, és így emlékezik a 
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következő évekre: 

 Isten az ő Igéjén keresztük megmutatta nekem, hogy 

mennyire szennyes az életem, mennyi bűnt hordozok, 

és ezek a bűnök elkezdtek nyomasztani. Ha igaz, hogy a 

bűnök miatti könnyeket gyűjtik a mennyben, akkor az 

én üvegcsém (vödröm) is megtelt a bűneim miatti 

könnyhullatással, mégsem akartam elfogadni Jézus 

kereszt áldozatát, úgy éreztem, hogy méltatlan vagyok 

rá. Végül két lelkész is kellett ahhoz, hogy végre 

megértsem, el kell fogadnom a Krisztus áldozatát, mert 

az nem önmagáért való, hanem személyesen az én 

bűneimért. Hálával tartozom Takaró Károlynak és Bódis 

Miklósnak, akik 2014ben elvezettek a megtérésig. 

Letérdeltem, és elkezdem sorolni minden bűnt, amit 

csak elkövettem, és kértem Jézust, hogy bocsásson meg, 

imádkoztam a kegyelméért, a szabadításáért. Nem 

tudom mennyi idő telt így el, de szinte láttam lelki 

szemeim előtt Jézus értem kiserkenő vérét, az arcán az 

én bűneimért átélt fájdalmát. Amikor felálltam, tudtam, 

hogy Jézus a Krisztus minden bűnömért eleget tett, 

megszabadított minden terhemtől. 

Ettől kezdve Zsuzsa és Imre közösen imádkoznak, 

közösen dicsőítik Istent, neki adnak hálát minden 

ajándékáért, és Isten Igéjén keresztül tanácsolja, 

feddi, irányítja őket. 

Így történt, hogy 20162019. között elvégezték 

együtt a Károli Gáspár Egyetem Hittanoktató

lelkipásztori munkatárs főiskolai képzését, mely 

életre szóló Istenismeretet, emberismeretet adott 

számunkra. 

Múlt év decemberében pedig nagy örömmel 

csatlakoztak az Újpalotai Református 

Gyülekezethez, ahol szeretettel fogadták Őket. 

Imre ezekkel a sorokkal zárta bemutatkozásuk: 

 Jézus jár előttünk, nekünk csak arra kell 

figyelnünk, hogy az Ő útjáról le ne térjünk. 

Mindkettőnknek bizonyosságunk van afelől, hogy 

egyszer újra fogjuk látni Őt színről színre, mert 

örök élettel ajándékozott meg mindkettőnket.
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"Jézus jár előttünk, nekünk csak arra kell figyelnünk, 

  hogy az Ő útjáról le ne térjünk."
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