
Soósné Jeckel Eszter vagyok. 1971-ben születtem nagyon furcsa családi körülmények közé. 1989-ben 

férjhez mentem és azóta is boldog házasságban élek férjemmel. Öt gyermekünk van.  

Tulajdonképpen a történetem már a fogantatásom előtt elkezdődött és nem csak az Atyánál. 

Apámnak és anyámnak egyetlen közös gyermeke vagyok, azonban mind apai, mind anyai oldalon a 

hetedik. Apám több mint hatvan éves özvegy ember volt a születésemkor. A születésem előtt az 

anyai testvéreim rokonokhoz vagy intézetbe kerültek, mert anyut elhagyta a férje és így nem tudott 

gondoskodni róluk. Ekkor kereste fel az apámat segítséget és otthont keresve, mivel távoli rokoni 

szálak kötötték hozzá. Apu befogadta, de egy nagyon furcsa, ördögi paktumot kötöttek. Akkor segít 

az intézetben lévő gyermekeit magához venni, ha szül neki egy kislányt. A születésem előtt tíz évvel 

ugyanis az apai nővérem életét vesztette és ezt próbálta pótolni velem. 

Megszülettem és kislány lettem. Az intézetben lévő testvéreimet anyu magához vehette. a családi 

idill azonban elmaradt. Nem tudom pontosan mennyi idős lehettem, amikor anyu látva, hogy a 

problémái nem oldódtak meg, hanem csak növekedtek és nem bírta már elviselni, így úgy döntött, 

hogy véget vet az életének és mivel nem akart engem és a nővéremet itt hagyni, így nekünk is ezt a 

sorsot szánta. Egészen pontosan ez a nővérem első emléke, aki ekkor kb. 5 éves volt én meg karon 

ülő csecsemő. Anyukám egy dunai hídon éppen bele akart dobni a Dunába, amikor a nővérem azt 

kiabálta, hogy a babát ne, a babát ne! Azért írom le ezt a történetet ilyen érzékletesen, mert ez 

meghatározott engem mind a mai napig. Hol erősebben, hol gyengébben, de mindig azt éreztem, 

hogy én nem kellek senkinek. rám nincs szükség én hiba vagyok. Később keresztyénként is úgy 

gondoltam sokáig, hogy valami hiba csúszott a számításba Istennél, mert velem nem számolt én csak 

tévedés vagyok, akit egy mozdulattal el lehet hajítani. Akit tovább küldenek, ha nincs rá szükség. Aki 

nélkül meg vannak. Pl. a római katolikus templomban nem voltak hajlandóak megkeresztelni, mert 

házasságtörés következményeként születtem. Az anyai nagyanyám kitagadott és nem volt rám 

kíváncsi. Sokáig azt hittem nincs is nagyszülőm. Csak felnőttként jöttem rá, hogy még élt. Mindenki 

csak egy mélyen hívő katolikus asszonyról beszélt. Nem értettem, hogy aki hívő, az hogy utasíthat el 

egy kisgyermeket. 

Ott a hídon Isten küldött egy embert, aki megállította akkor anyut. Ő lett a nevelőapám. Szinte 

mindent tőle tanultam a családról. Nem volt idilli azonban itt sem a családunk. Anyu időközben 

alkoholista lett és a nevelő apám követte. Veszekedés veszekedést ért végeláthatatlan napokon át. 

Az utcán nevelkedtünk. Jártam iskolába, de soha semmilyen feladatot nem végeztem el. Ami az 

iskolában a fejembe szállt az volt a tudásom. Nem volt házi feladatom és ez a kutyát sem érdekelte. 

Az a kép alakult ki magamról, hogy buta vagyok, pedig csak elhanyagolt voltam. 

Egy helyen voltam csak biztonságban. Egy idős néni a lakótelepünkről elvitt a helyi református 

templomba. Oda jártam vasárnaponként évekig, de kamasz korom táján kikoptam onnan és nem tűnt 

fel a hiányom. Tizennégy évesen aztán valaki pótolta a szeretet éhségemet. Legalábbis én ezt 

gondoltam. Ő megadta azt a közelséget, amit soha nem tapasztaltam. Nem emlékszem ugyanis, hogy 

édesanyám valaha az életben magához ölelt volna. Ez a tizennyolc éves fiú megölelt, hiányoztam neki 

ha nem voltam vele és félelmemben, hogy elveszíthetem túl mentünk egy határon. tizennégy évesen 

ott álltam terhesen. Szándékosan ezt a szót használom, mert olyan mérhetetlen rémület és teher 

nehezedett rám, amivel nem tudtam mit kezdeni. Isten úgy rendelkezett, hogy elvetéltem és ebbe 

majdnem bele is haltam. Innentől úgy gondoltam magamra, hogy én bűnös vagyok. Ez a gyermek 

miattam halt meg. Tulajdonképpen ebben mindenki meg is erősített. A szüleim a gyermek apja, az ő 

szülei, a nőgyógyász. Mindenki. Azóta tudom, hogy egy tizennégy éves gyereket nem terhelhetnének 

ilyen dolgok. Még a közelébe sem kerülhetnének. A párom elhagyott és én meg arra gondoltam, hogy 

ki kéne szállnom ebből a világból. Észre sem vennék. Állítólag az öngyilkossághoz kell a legnagyobb 

bátorság, hát én nem voltam elég bátor. 



Tizenhat éves voltam, amikor gyász istentiszteletet tartottak annak a néninek, aki elvitt annak idején 

a templomba és én elmentem. Akkor ott megszólítottak és hívtak az ifjúsági alkalmakra én meg 

mentem. Mentem velük moziba, színházba egyéb helyekre. Istentiszteletre általában nem. Az olyan 

idegen volt, fura elemekkel. Nem tudtam mit kell csinálni ott. Aztán el kezdtem járni biblia órákra. Az 

érdekes volt. Nagy önállóságot kaptunk. Az volt a feladat, hogy olvassunk el egy részt és készüljünk 

belőle és mondjuk el a többieknek. Ha valami nagy ökörséget mondtunk a lelkész helyre igazította. Ez 

nagyon jó alapot adott a későbbiekre és mérce is volt arra,hogy nem lehetünk „gyermekek” a hitben. 

Az egyik nap a nővéremmel beszélgettünk és kérdezte, hogy miért járok a gyülekezetbe és én 

mondtam neki, hogy nem azért mert hiszek, hanem mert jó ott lenni. Hiányzom onnan ha nem 

vagyok ott. Másnap reggel amikor felébredtem, tudtam, hogy nem ez az igazság. Az igazság az, hogy 

hiszem, hogy van Isten és rám is figyel. Tud rólam. Ezt elújságoltam a lelkészünknek és kértem, hogy 

had konfirmálja, mire ő megkérdezte, hogy jó-jó, de mi van Jézus Krisztussal? Először nem értettem 

mit akar, talán még ideges is voltam, hogy most meg mi van? Most mondtam, hogy hiszek, akkor meg 

minek jön itt Jézussal? Sok alkalmon keresztül beszélgettünk és hitre jutottam. Megismertem Jézust, 

mint a személyes megváltómat. Jó érzés volt letenni a bűneimet. 18 éves koromban konfirmáltam.  

Ezzel egy időben megismerkedtem a férjemmel ebben a gyülekezetben. Három hónap után megkérte 

a kezem és  hat hónap múlva házasok lettünk. A családi életünk kb. arról szólt, hogy milyen nem lesz. 

Nem lesz olyan, mint az enyém volt. Az eljegyzésünk Húsvét vasárnap volt Emánuel napon és mi 

tényleg úgy gondoltuk és gondoljuk, hogy Isten velünk van azóta is. 

Hamar nagycsaládosok lettünk nagyon sok problémával. Családi támogatásunk nem volt, mindig 

mindent magunknak kellett előteremtenünk. folyamatosan le kellett küzdeni férjem szüleinek az 

ellenállását is. Öt gyermekünk van és mást se hallottam egyiknél sem, csak azt, hogy miért nem 

vetetem el őket.  

Valahogy nem éreztük úgy Istent a házasságunkban a napjainkban, mint az elején. Éreztük, hogy van 

még valami. A lakóhelyünkön találkoztam egy pocakos kismamával, akivel együtt vártuk negyedik 

gyermekünket. Ő hívott el magukhoz egy imádságos alkalomra. Nagyon kritikus voltam. Nem tudtam 

elképzelni, hogy tudnak nekem újat mondani, mutatni. Elmentünk és először megfogott a dicsőítés. 

Az orgonazenés istentiszteletek után ez valami új volt.  

A lényeg, hogy ott bizony valami olyasmit tettek, amiről én még nem is hallottam soha. Illetve 

hallottam, csak nem tudtam róla, hogy ez az. Mindenféle fura nyelven imádkoztak. Egy kicsit 

zavarónak éreztem és el is határoztam, hogy én köszönöm ezt nem kérem. Imádkoztak értem és azt 

kapták, hogy jó lenne ha meg tudnék bocsátani az anyukámnak, de mondtam, hogy az nehéz lesz, 

mert már nem él. Akkor halt meg. De mondták, hogy az nem akadály és én zokogva, de meg tudtam 

tenni. Az egyik legnehezebb dolog volt nekem azóta is.  

 

Igény támadt bennünk, arra, hogy mi a saját módunkon jelentsük ki a hitünket mások előtt és erre 

módot is kaptunk. A csoport ahol voltunk szabad keresztényekből állt és így az ő segítségükkel 

bemerítkeztünk Mézes Laci bácsinál. Ezzel egy időben kezdtünk járni a Csaba utcába, mert hallottuk 

hogy ott valami történik. Jó volt. Sok embert megismertünk. Sok embert közületek is. A 

bemerítkezésünkkor kapta Tamás azt az Igét, hogy embereknek halászaivá teszlek titeket én pedig 

"...némelyeket rendelt az Isten az egyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor 

tanítókul, rendelte azután a csodatévő erőket, azután a gyógyítás kegyelmi ajándékait, a szegények 

megsegítését, a kormányzást, a nyelveken szólás különféle nemeit."  

Na én ebből a tanítót vettem le, így amikor a lelkészem mondta,hogy miért nem tanulok hitoktatónak 

egy percig nem késlekedtem és négy éven keresztül tanultam hitoktatónak. Nagyon élveztem. Faltam 



az írásokat. Még nem volt meg a diplomám, tulajdonképpen csak elkezdtem az iskolát de már ezzel 

egy időben tanítottam is a Pázmány gyakorló iskolájában, meg minden oktatási intézményben. 

Szerettem a gyerekeket, a kamaszokat és ők is szerettek engem. Évekig tartottam családos 

istentiszteleteket. Szolgáltam reggeltől estig, hétfőtől vasárnapig. Közben lassan-lassan valahol 

elveszett Isten a dologból. Nem tudom megmondani hány ezer órát tartottam, hány gyermekkel és 

szüleivel találkoztam, tettem bizonyságot, de egyszer csak azon kaptam magam, hogy ott vagyok 

érzések nélkül. Bármikor bárkinek a megfelelő Igét tudtam mondani, nyújtani, miközben belül olyan 

üres voltam, hogy leírni nem tudom. Amikor ezt megosztottam a lelkészünkkel nem segítséget 

kaptam, hanem tulajdonképpen feddést. Azt mondta, hogy én ezt nem tehetem meg. Én erős vagyok. 

Én vagyok a példakép a gyülekezetben. Rám felnéznek, bennem bíznak, még ő előtte is én vagyok a 

hitemmel a példa. Én ez alatt a teher alatt összeomlottam.  

Másodszor jutottam el életemben arra a pillanatra, hogy jó lenne kivonulni innen ebből a világból. 

Fogtam egy kis csomagot, néhány altatót, a bibliámat és a sportcipőmet és elindultam az erdőbe. 

Emlékszem elmentem a templomunk előtt is és arra gondoltam, hogy olyan mint egy meszelt 

sírgödör. Nincs benne élet. Csak kívülről szép. az erdőben perlekedtem az Úrral és kértem, hogy 

legalább egy szamarat küldjön, mert nekem szükségem van arra, hogy valahogy megmutassa magát 

vagy ha nem teszi, akkor ott lesz vége az életemnek. (Mondjuk nem tudom mit csináltam volna, ha 

tényleg küld egy szamarat ☺) 

Ha szamarat nem is, de egy telefonhívást küldött. Hosszú ideje nem beszéltem Szabadhegyi Judittal 

ős hívott és csak annyit kérdezett, hogy hogy vagyok? Elmondtam, hogy mit érzek és azt tanácsolta, 

hogy ott az erdőben kiabáljam ki magamból ha kell Istennek, ami fáj, ami bánt, amit nem értek, amit 

kérdeznék tőle. Megtettem. Úgy keltem fel onnan, hogy azt az Igét kaptam, „de egyet teszek: ami 

mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, 

Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” 

Ez öt éve volt. A tanév végétől nem jártam a gyülekezetbe és befejeztem a tanítást. És bármily furcsa 

és hihetetlen tizenöt év szolgálat után nem hiányoztam senkinek. 

Én úgy gondolom, hogy kaptam 3 év rehabilitációt az Úrtól, amikor gyógyultam. Nem tettem mást, 

csak dicsőítést hallgattam, a Bibliából épületem, Igét olvastam. Kb. két éve mocorog bennem a 

gondolat, hogy van több. Még van valami, amit Isten tartogat. 

Nem tartom hiábavalónak az elmúlt időszakot. Jó látni pl. a Felházban a tanítványaimat.  

Két évvel ezelőtt részt vettem egy helyreálló szolgálatban, ahol gyermekkori sérüléseinkkel 

szembesülünk és megvizsgáljuk, hogy Istennek nem ez volt az akarata. Ő nem gyönyörködött ebben. 

Ma már én is ezt a szolgálatot végzem és segítek másoknak helyre állni. Megtalálni a méltóságukat. 

Felfedezni Istent. 

Azt a felfedezést tette, hogy amikor a legnagyobb mélységet és sötétséget éltem meg, akkor nem 

Isten nélkül voltam, hanem Isten bezárt tenyerében, megóvva a még több sérüléstől. Azt is 

felfedeztem még, hogy ami velem történt az egy kicsit olyan mint a kenyérszaporítás története. Azt a 

minimális szeretetet, ölelést, jó szót, amit kaptam Isten valahogy megszaporította és én már jóval 

többet tudok tovább adni. Nekem sem mintám, sem példám nem volt erre. Csak Tőle kaphattam. 

Az elmúlt hetekben kaptam egy próféciát valakitől. Azt mondta, hogy Isten azt akarja, hogy adjam 

oda a két kenyeremet és én ezt szívesen teszem. Nekem még az a két kenyér is sok és Isten valami 

sokkal többet tud kihozni belőle. 


