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Nyikos András

Jézus él!

Az Úr 2018. esztendejének március hava III. évf./6. szám

„Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus  Krisztus.” (1Kor 3,11)
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Az Árpádföldi Református Egyházközség lapja

„Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta az apostoloknak, 
hogy Ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt Isten 
országa dolgairól.” (Ap.Csel 1,3)

Csodálatos élményt jelentett számomra, amikor tavaly év végén először 
életemben eljuthattam a Szentföldre. Az egyik legfelemelőbb helyszín az 
a kert volt, ahol Jézus feltételezett sírját lehet látni, sőt be is léphetünk 
a sziklába vájt kis helyiségbe. És hogy mi is az igazi jelentősége ennek a 
látványosságnak, mit üzen mindnyájunknak Jézus halála óta máig, azt az 
ajtaján angolul olvasható bibliai idézet teszi egyértelművé: „Nincs itt, mert 

feltámadt.” Még rövidebben az Aposto-
lok Cselekedeteiről írt könyv elején így 
hangzik ez az igazság Jézusról: „Ő él!” Három 
betű, mégis egész életünket meghatározó tényt 
hirdet: Jézus feltámadt, és ma is él.
A kereszten Isten szeretete mindent elrende-
zett a számunkra. Múltunkra bocsánatot, jele-
nünkre békességet, jövőnkre nézve bizonyos-
ságot szerzett Jézus a Golgotán. Elhangzott 
a nagy győzelmi kiáltás: „Elvé g e z t e t e t t ! ” 
Vagyis minden, amire földi életünkben szük-
ségünk van és lesz, benne van Jézus szabadí-
tásában. Ezeket a kincseket feltámadása után 
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elkezdte osztani a tanítványoknak, akik között megjelent még 40 napig itt a föl-
dön, és megajándékozta őket múltjukra, jelenükre és jövőjükre nézve is.
Amikor pedig elment közülük, és visszatért mennyei dicsőségébe, akkor sem fejezte 
be ezt az ajándékozó szolgálatot, hanem kiterjesztette az egész világra. Pünkösdkor 
elküldte Szentlelkét, Aki által újra közel jött, de most már úgy, hogy bárhol, bárki 
számára elérhető lett ezen a világon. Mi is abból élünk, élhetünk, hogy az élő Jézus 
osztja közöttünk ajándékait. Bárcsak mindnyájunk öröme lenne, hogy átéljük: tel-
jes bocsánatot nyertünk múltunkra, visszakapott békességben élhetünk a jelenben, 
és az Úr bizonyosságot munkál a szívünkben a jövőnkre nézve is. 
Ahogyan a Húsvétot követő 40 napban jól tudta, mikor és mit kell elrendeznie 
tanítványai életében, úgy végzi ezt az áldott munkát ma is fáradhatatlanul. Aho-
gyan bement a tanítványok közé, és békességet teremtett a szívükben; ahogyan 
megérkezett a hinni nem tudó Tamáshoz; ahogyan „elrendezte” Péterrel a három-
szori tagadást: így cselekszik ma is velünk.
Jól tudja, hogy mire van szükségünk. Mi pedig sokszor elcsodálkozunk, amikor 
a legjobbkor adja a legszükségesebb igét; amikor a legnehezebb körülményeinkbe 
egyszer csak belenyúl, ahogyan ma is „sok bizonyítékkal megmutatja, hogy Ő él”. 
A mi életünkben is „megjelenik”, sőt bennünk él, és igéje által nekünk is „beszél 
az Isten országa dolgairól”. 
Ezzel az örömhírrel kívánunk áldott húsvéti és pünkösdi ünnepet: 

J é z u s  f e l t á m a d t ,  J é z u s  é l !

ú
j 

p
r

es
b

it
ér

iu
m

Mint minden magyarországi  református 
egyházközségben, úgy a mienkben is  fe lá l l t  az új ,          

6 évre választott  presbitérium. Elöl járóink az ünnepi 
istentiszteleten,  január 7-én tették le  a hivatalos esküt. 

A testület  tagja:

Falvi  Zsolt 
Nagy Balázs
Pál l  Zoltán

Pordán Ákos
Reményiné Baló Gyöngyi

Sztanev Bertalan
Váradi Ildikó
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Sztanev Bertalan

Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 
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Ha veszünk egy háztartási gépet, akkor első dolgunk, hogy elolvassuk a 
hozzá adott használati utasítást. Hogyan szereljem össze? Hogyan használ-
jam, mit tehetek vele? Természetes kérdések egy olyan eszközzel, amelynek 
használata nem ismerős számunkra. Valljuk be, hogy sokszor hasonló gon-
dolatok jutnak eszünkbe akkor is, ha a hitéletünkről gondolkodunk. Mit 
kell tennünk ahhoz, hogy az Isten előtt jók legyünk, hogy helyes döntése-
ket hozhassunk? Végső soron, hogy boldogok lehessünk. Kell nekünk az 
útmutatás az élethez.
A címben feltett kérdés a gazdag ifjúról szóló evangéliumi történetben 

hangzik el. Egy lelkes és elégedettnek látszó fiatalember lép oda Jézushoz, hogy 
megkérdezze erről. A Máté evangéliumának 19. fejezetében leírt történet alap-
ján sokat tehetett az ifjú azért, 
hogy jó legyen, az Isten törvényét 
megtartsa. Magabiztosan lép oda 
Jézushoz, hogy életére az igazolást 
megkapja. Jézus nem is kívánja 
gondosan megépített erkölcsi 
alapját kérdőre vonni, ezért olyan 
területről kérdezi a lelkes ifjút, 
amely számára is teljesen rejtve 
maradt. Jézus szívének legrejtet-
tebb zugába néz bele, amelyet a 
vallásgyakorlás és az önigazolás oly szépen eltakart. Kedves ifjú, te miben bízol? 
Add el minden vagyonodat, és kövess engem, hogy megismerd az örök életet. Jézus 
tényleg arra válaszolt, ami az ifjú valódi kérdése volt, nem pedig arra, amit hallani 
szeretett volna.
Húsvét ünnepe közeleg ezen evangéliumi történet szerint is. A Megváltó saját tes-
tét vitte értünk, elveszett emberekért a keresztfára. Jézus jól látta, hogy oly messze 
kerültünk Teremtőnktől és az Ő csodálatos tervétől, ahonnan mi soha nem talál-
hatunk vissza. Jézus őszintén megmondja az ifjúnak mi választja el őt Istentől. Az 
örömmel és büszkeséggel érkező ifjú sajnos szomorú szívvel távozott. Önigazolása 
helyett az igazsággal kellett szembe találkoznia, és ez egyáltalán nem tetszett neki. 
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Nem volt hajlandó a szívét Jézusnak adni.
Jézus és a gazdag ifjú párbeszédét tanítványai is végighallgatták. Érthető, hogy 
megfogalmazták a kérdést: kicsoda üdvözülhet? Jézus őszinte velük is, és elmondja, 
hogy ez embernek lehetetlen, de nem az Isten számára. Az Istenhez egyedül Jézus 
követésén keresztül vezet az út. Nem a jó szokások, és a helyesnek vélt cselekede-
tek vezetnek örök életre. Neked mi van a szíved mélyén? Őszintén oda mersz állni 
Jézus elé, a Rád érvényes választ várva?
Jézus tanítványai érezték Mesterük ifjúnak adott válasza súlyát. Megéri Jézusnak 
odaadni szívünket, követni őt? A válaszhoz azonban először neked kell Jézusnak 
őszintén válaszolni, hogy kész vagy-e Őt követni, szívedet neki átadni. Tanítványai 
ezt megtették, Jézus pedig nem hagyta őket kétségek között. Jézus Máté evangéli-
uma 19. fejezetének 29. versében megadja erre a kérdésre is a választ.

Tegnap kaptam Istvántól a gyönyörű, érett narancsot istentisztelet után. István 
az erdőben lakik, napjai nagy részét autóbuszokon „melegedve” tölti oda-vissza 
utazgatva. Sokan ismerik a kerületben, hiszen hófehér hajával és bajszával, magas 
termetével könnyen észrevehető jelenség. 
Gyü- lekezetünkből néhányan próbálnak melléállni, segíteni – 

amennyire engedi – sorsán, és Jézus Krisztusról is hall-
hatott tőlük. Hiszem, hogy valami megmozdulha-

tott a szívében, mert néhányszor eljött közénk, így 
tegnap is. A szatyrában lévő narancsokból ekkor 
ajándékozott meg – rövid tiltakozásom ellenére 
– egy érett, szép darabbal.
Ma felbontottam, és közben kavarogtak a gon-
dolataim. Gyermekkorom jutott eszembe, hogy 

legfeljebb karácsonykor láttunk (egy darab) 
narancsot, amit cikkekre bontva osztott el közöt-

tünk Édesanyám. Furcsa, hogy most egyedül, egy egé-

Gondolatok egy narancs evése közben
Reményiné Baló Gyöngyi

És a ki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, 
vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy 
szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és 

örökség szerint nyer örök életet.
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Református cursillo
Váradi Ildikó
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szet eszem, szinte „fényűzésnek” tűnik.
Aztán Istvánon gondolkoztam. Mondta, hogy sok gyümölcsöt kell ennie az egész-
sége miatt.  Tehát szeret élni, vigyáz az egészségére, hogy minél tovább élhessen. 
Vajon mit szerethet az életén, mit várhat még az egymás után, egyformán múló 
napoktól? 
És mi szeretjük Istentől kapott életünket, sorsunkat? Mit kezdünk a Tőle kapott 
értékes és visszahozhatatlan, megismételhetetlen időnkkel? Istennek tetsző módon 
éljük az életet, mint ami már az Élet kezdete?
Csak gondolatok, - amihez nem is mindig szükséges egy narancs...

Szűk egy év leforgása alatt kétszer kerül-
tem kapcsolatba a cursillóval.
Először, mint résztvevő, másodszor Isten 
csodálatos kegyelméből meghívást kap-
tam, mint szolgáló.
Már résztvevőként is mély benyomást tett 
rám ez az alkalom, de szolgálóként meg-
élni talán még inkább maradandó élményt 
jelentett számomra.
A református cursillo egy háromnapos 

összejövetel, amely alkalmat kínál a református keresztyén hit igazságainak megis-
merésére, személyes megélésére. A cursillo alázatra nevel, hogy ezáltal mélyebben 
megélhessük Isten számunkra elkészített kegyelmét.
A három nap alatt megélt hitbeli tapasztalatok segítenek elfogadni, vagy újra 
átélni, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten szeretet, személyesen szólít meg 
bennünket, és gondot visel ránk. A cursillo nem akar új közösségeket létrehozni. 
Célja, hogy aktivizálja az embereket, akik visz-
szatérve gyülekezete- ikbe megújult erővel 
tudjanak szolgálni, Isten dicsőségére.
Csodálatos élmény három napon keresztül, 
tényleg nagyon inten- zíven, közösségben 
megélni Isten szerete- tét, szinte kézzel fog-

A Cursi l lo spanyol 
eredetű szó,  kis  vagy 

rövid „kurzust”, 
tanfolyamot je lent.
www.refcursi l lo.hu
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ható jelenlétét és azt, hogy képesek vagyunk személyesen egyre közelebb kerülni 
Őhozzá. Jó szívvel ajánlom, hogy mindenki próbálja ki, élje meg e három napot, 
hogy utána a negyedik nap élményét is megtapasztalhassa.
De ez legyen már a cursillo titka…

HELYSZÍN DÁTUM
Balatonszárszó, SDG Hotel 
és konferenciaközpont

2018. 04.19-22. 

Monoszló, Erdei iskola 2018. 05.10-13.
Kecskemét-Nyárlőrinc, 
Emmaus-ház

2018. 05.31-06.03.

Püspökszentlászló, Életrendezés 
Háza

2018. 07.26-29.

Terény, Johannita tábor (ifjúsági) 2018. 09.06-09.
Kecskemét-Nyárlőrinc, 
Emmaus-ház

2018. 09.20-24.

Monoszló, Erdei iskola 2018. 10.04-07.
Gödöllő-Máriabesnyő, 
Lelkigyakorlatos ház (női)

2018. 10.18-21.

Jósvafő, Tengerszem-szálló 2018. 10.25-28.
Piliscsaba, Béthel Missziói Otthon 2018. 11.8-11.
Nova, Csicsergő Szabadidőközpont 2018. 11.15-18.

Jelentkezési lap Nyikos Andrástól kérhető :     
                               nyikos.andras1@gmail.com 

A REFORMÁTUS CURSILLO 2018. ÉVI ALKALMAI

Szeretetvendégség és Jeruzsálem
Váradi Ildikó

Február közepén tartottuk idei első szeretetvendégségünket, melynek középpont-
jában a beszélgetéseken, ismerkedéseken és a süteményeken túl egy szentföldi 
beszámoló állt. 
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Lelkipásztorunk tavaly ősszel járt a Szentföldön az egyházmegye jóvoltából, 
több lelkésszel együtt.
Erről az útról tartott képes beszámolót.
Csodálatos volt látni a képeket, a tájat, a helyeket, helységeket, ahol több, 
mint 2000 évvel ezelőtt Jézus élt és tanított.
A születés templomát, a Jordán folyót, ahol Keresztelő János Jézust is 
alámerítette. Jeruzsálemet, a Gecsemáné-kertet és a sírt, amely üresen áll.
Bár most csak lélekben járhattuk végig az utat, több testvérünkben is meg-
született a vágy, hogy egyszer eljutva a Szentföldre maga is Jézus lábnyo-
mába léphessen. 

          De addig is Vele járunk, nap, mint nap.



Emlékezünk
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gyülekezetünk nevében: Baló Gyöngyi

Juhász Zsolt testvérünket, barátunkat búcsúztatjuk ezzel 
a költeménnyel. Előző valamennyi lapszámunkban Zsolt 
verseiből közöltünk egyet-egyet, szívesen olvastuk küz-
delmes életének Istent-kutató, de vele mindig bensőséges 
közösséget megfogalmazó vívódásait.
2018. március 12-én ment el, és érkezett meg Urához. 
Gyülekezetünkből hiányzik kedves „mackós” alakja. 
Mikor utoljára köztünk volt vasárnapi istentiszteleten, 
meghallva egy másik testvér által húzott harangunk sza-
vát, fájdalmas mosollyal mondta: „látom, hogy már sike-
rült is pótolni engem”. 
Szeretettel emlékezünk hűséges szolgálatára, gondolataira, önmagával is folyama-
tos küzdelemben élő, épp ezért is szerethető kedves személyiségére.

Áprily Lajos
ÚTRAVALÓ

A l é l ek ,
mikor búcsúzva bontja szárnyait,
visz magával a földről valamit.

Eszmét, melyet világra ő hozott,
virágot, melyet ő virágoztatott.

Én Istenem, én mit vigyek neked?
Nem vihetek én mást, csak verse-
ket.

Kiválasztok pár útamra valót,
a többinél tisztábban dalolót.

S ahol ösvénnyel vár az égi rét,
zenét hallok majd, felséges zenét.

Barátom, aki már előre ment,
azt a zenét rég hallja odafent.

S ahogy azt a muzsikát hallgatom,
azt a keveset rendre hullatom.

Az a zene csak vallatja velem:
Süket sor...nem merem...ezt sem merem.

S amikor, Uram hozzád érkezem,
könnyű kezem miatt szégyenkezem.

A választottakból csak egy maradt,
az, melyben elfogtam egy sugarad.

Az, amelyikben elmondtam neked,
hogyan szerettem drága földedet.

S szólok: csak ennyit hoztam. Ó, Uram,
ne ítéld meg nagyon szigorúan.
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Minden évben elkészítjük a gyülekezeti naptárunkat, melyben feltüntetjük a közösségi 
alkalmainkat. (Ezt hónapról-hónapra a külső teremben lévő hirdetőtáblán ki is függesztjük, 
folyamatosan megtekinthető). Évről-évre sűrűbbek az alkalmak, különösen a hétvégék. 
Minden testvérünk kiválaszthatja a számára vonzó eseményt, igyekezünk minden korosz-
tálynak, érdeklődési területnek megfelelő lehetőségeket meghirdetni, amelyekben egy a 
közös: az evangélium legyen a középpontban! 
Bátorítjuk az újabban közénk került, érdeklődő testvéreket is az alkalmainkon való részvétel-
re, jelentkezésre! Nyári táboraink alkalmas lehetőséget jelentenek az egymás jobb megisme-
résére, valamint a hitéletben való elmélyülésre.
Húsvéti ünnepek utáni alkalmainkat soroljuk fel őszig, és hívogatunk ezekre szeretettel:
Április 14 .  kertrendezés (reménykedünk, hogy addigra tavasz lesz igazán!)
Április 28. nagytakarítás.  Nemcsak a szombati takarításokat folyamatosan végző test-

véreket várjuk, hanem minden erős, szorgos kézre szükség van, hogy lelki otthonunk méltó legyen az 
alkalmak tartására.
Május 6 . Családi istentisztelet a gyermekek anyák napi köszöntő-szolgálatával. Erre az alkalomra 
elhívjuk a templomunkban utóbbi években keresztelt gyermekeket szüleikkel együtt.
(a hó eleji  helyett Pünkösdkor lesz lehetőségünk úrvacsorával élni)
Május 10 . este 6 órakor istentiszteletet tartunk  Áldozócsütörtök ünnepén.
Május 12 . konfirmandusok beszámolójára kerül sor. Hálatelt szívvel jelezzük, hogy 13 gyermek és 3 
felnőtt konfirmál idén a gyülekezetünkben. Erre az alkalomra elsősorban a hozzátartozókat várjuk, de 
érdeklődő testvéreinket is szeretettel hívjuk.
Május 13. Istentiszteletünk keretében a konfirmandusok fogadalomtételére kerül sor.
Május 20. Pünkösdi istentisztelet úrvacsorával, amikor a konfirmáltak először vesznek úrvacsorát 
családtagjaikkal és a gyülekezetünk közösségével.
Május 26 . Kirándulásra hívjuk a testvéreket, melynek részleteit majd a későbbiekben hirdetjük. Úgy 
készüljünk, hogy a kirándulás minden korosztály számára alkalmas terep- és időtartamú lesz, tehát 
gyermekeket és időseket egyaránt hívunk!
Ifi-tábor konfirmált fiatalok számára június 21-24. 
Hittantábor 5-14 évesek számára június 27-30 .  
(szerdától-szombatig, vasárnap tábori él-
ménybeszámoló a családoknak), helyszíne 
a templomunk épülete és kertje.
Gyülekezeti hét 0-99 évesek számára 
július 3-8 ., helyszíne Mályi. Előző 
években is itt voltunk,  igazi lelki feltöltődés, és 
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GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK HÍREI, előttünk álló események
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Ideje van az olvasásnak
Takács Katalin

gyermekek-felnőttek számára egyaránt alkalmas, emlékezetes nyári élmény.
Hétközi szokásos alkalmainkat a hirdetőtáblán kiírt időpontokban megtartjuk, de a  nyári időszakban 
figyeljük az esetleges változásokat, táboraink időszakában elmaradnak  a hétközi összejövetelek. 
Kísérjük figyelemmel gyülekezeti honlapunkat és az üveges hirdetőtáblát is!

Áldott alkalmakat, testi-lelki pihenést, felüdülést minden Testvérünknek!

Mostani ajánlatunkban gyerekeknek ill. felnőtteknek való könyveket is 
találnak a kedves testvérek. A könyvek az iratterjesztésben kaphatóak.

Tanuljunk az erényekről!
Útmutató a jó döntésekhez.
A könyv megismerteti a gyermekeket az erény fogalmával és a hozzá kap-
csolódó alapvető szókinccsel.
Mindnyájan Isten egyedi teremtményei vagyunk

Hogyan viszonyuljunk az előítéletekhez? Miként boldogulhatunk a más-
sággal?  A könyv útmutatóul szolgál a 
gyerekeknek, hogy megtanulják becsülni a 
különbségeket.

Hálás dolog a hálaadás

Hogyan legyünk hálásak?
A mindent természetesen adottnak, magától értető-
dőnek vett dolgokra más szemmel nézni tanít, és a 
nevelőknek segít a gyerekek ösztönzéséhez.

A SÖVÉNY titka…

Ketten az Úr Jézus tenyerén. Gál Éva ifjúsági regénye.

Falviné Hidas Viktória

Tiszta szívvel
A mostani számban Gáspár Terike testvérünkkel 
beszélgettünk.

- Terike néni, melyik a te konfirmációs igéd?
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-Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők meglátják az Istent.(Mt 5,8). 
Nekem ezt az igét először meg kellett értenem. Azt kérdeztem először, 
hogy ha én hiszek is, nem lehet tiszta az én szívem, mert bűnös vagyok. 
Gyakorlatilag 40 évet ateistaként éltem, utána egy nagy betegségből 
lábadozva változtak lassan a dolgok. Szomszédomba költözött egy ked-
ves hölgy, aki hívott engem, hogy a Katolikus Karitászban nagy szük-
ség lenne a segítő kezekre. Bár nem hittem még akkor, nekem valahogy 
már kezdetektől a szolgálat lett az életem. Én ott mindenben segítettem. 
Nem sokkal később egy járni alig tudó asszony testvér szólított meg 
ebben a katolikus gyülekezetben, s kérte, hogy mivel ő református, legalább 
egyszer vinném őt el a mátyásföldi református templomba.
- Ott ragadtál?
De hogy! Már egy éve segítettem őt, amikor egyszer csak már nem tudott 
többet menni. Én meg azt éreztem, nem tudok a vasárnapi ige nélkül meg-
lenni. Onnantól minden vasárnap ott voltam Bíró 
Ferenc istentiszteletein.
- És hogy lettél „hivatalosan” is református?
-2000-ben jöttem ide Árpádföldre lakni, de csak 
egy év múlva szólt valaki, hogy itt is van refor-
mátus gyülekezet. Enikő unokám akkor született, 
nagyon sokat imádkoztam azért, hogy unokáim 
közül elsőként, de legalább őt kereszteljék meg a 
szülei. Tettem egy fogadalmat, hogy ha őt megke-
resztelik, akkor én konfirmálni fogok. 2010-ben 
ez megtörtént, 2011-ben pedig a már idézett igé-
vel én is vallást tettem hitemről. Akkor már mint 
nyugdíjas.
- Mit jelent most neked a  tiszta szív?
Most már azt is jelenti, hogy olyanoké ez, akik nem öltöztetik a mondandó-
jukat be mindenfélébe, hanem bátran, igazul megmondják, amit gondolnak. 
Utólag úgy látom, egész életemben erre az igére készített fel az Isten. 
- És a meglátni az Istent, azt hogy éled meg?
Ha én majd elmegyek, egy szolgáló élet után, biztos vagyok benne, hogy 
meglátom Őt. De előtte még dolgozni kell. Meg kell cselekedni a szeretetet. 
Az én házamban, meg sem tudnám számolni, eddig hány ember lakott. Annak 
én mind szeretetből segítettem. Most januárban is egy hétig lakott nálam egy 
régi ismerősöm, mert abban a nagy hidegben nem tudta kifűteni a lakását. De 
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Istentisztelet: vasárnap 10:00 óra
Istentisztelet úrvacsorával: hónap első vasárnapja 10:00 óra
Gyermek istentisztelet 3-7 éveseknek: vasárnap 10:00 óra
Gyermek istentisztelet 8 éves kortól: vasárnap 10:00 óra
 
Bibliaóra: kedd 18:00 óra
Bibliaóra: péntek 14:30 óra
Ifjúsági óra:   péntek 18:00 óra

 Elérhetőségeink:

Rendszeres alkalmaink:

Feltámadott!

 Cím:1162 Budapest,
Menyhért u. 42.
email: gyulekezet@arpadfoldiref.hu
telefon: +3630/483-4638
Nyikos András lelkipásztor

volt rokon, munkásember, ismerős.
-Hogyan érzed magad itt, Árpádföldön? Gyülekezeti otthonra leltél?
-Teljes egészében. Tudod, ez egy nagy család itt. Amikor (Nyikos) András 
itt elkezdett szolgálni, egyszerre megtelt a templom. A legnagyobb örömöm, 
hogy annyi fiatal család jelent itt meg.
-Ha valakire igaz, akkor rád, Terike, biztos, hogy belül jóval fiatalabb vagy, mint 
amit a külső mutat. Hogy marad az ember idősebb korában is derűs?
-Mindent Istenre kell bízni, nem szabad a múltba révedni. Nem is érdemes 
olyan dolgokon búslakodni, amin nem tudunk változtatni. Az öreg kornak is 
megvannak a maga szépségei. Kilencen születtünk egy alapvetően nem hívő 
családban egy  Szolnok közeli kis faluban. Sok-sok rossz dolog történt velem 
is. De most itt vagyok, Istent megtaláltam, s nagyon szeretem a gyerekeket. 
Ez elég nekem, örülök, mert sok szeretetet tudok adni, és sokat is kapok. A 
hittantáborok minden évben a legkedvesebb alkalmaim. Amíg bírom, addig 
mindig ott szeretnék lenni.
-Ha csak két mondatot mondhatnál előttük a tábor elején, mi lenne az?
-Hogy nagyon örüljenek: a Jóistennek, egymás közösségének. Hogy legyenek 
nagyon vidámak, s mutassák meg, hogy épp Miatta olyan vidámak.
-Kit szeretnél választani, Terike néni, kivel beszélgessünk a következő számban?
-Szeretném, ha el tudnánk menni Kis Pálné Lídiához a szeretetotthonba. Biz-
tosan nagyon örülne neki.


