
  Csiki Hajnalka Apanagyfaluban (Erdélyben) születtem 1972. 

október 26, Bethlen Gábor gimnáziumban érettségiztem 1991-

ben, Szolnoki Kereskedelmi Főiskolán folytattam 

tanulmányaimat, kereskedelmi menedzser szakon diplomáztam. 

Gyerekkoromban, három testvéremmel együtt, katolikus 

vallásban neveltek a szüleink. 

Lelki életem fejlődésében, anyai nagymamám volt nagy 

hatással, ő református vallású volt. 

2015.05.05-ben nem csak keresztel és konfirmált, hanem élő hitű 

református emberként élek a szolnoki református egyház gyülekezeti tagja ként. Vidám és 

nyitott embernek tartom magam, szeretek a családommal és gyülekezeti testvéreimmel együtt 

lenni. 

A szél fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Pont így 

tudom leírni azt az életutat, amelyet Isten eddig a maga határozott, ugyanakkor áttetsző 

finomságával rajzolt mindig elém az általa adott lehetőségekben. Próbálok úgy jelen lenni a 

világban, hogy figyeljek arra, hogy'' az ember azt nézi,ami a szeme előtt van,de az Úr azt nézi, 

ami a szívében van"(1Sám. 16.7). 

28 évesen értettem meg azt, hogy nem volt elég a testi születésem, de a gyógyíthatatlanak látszó 

betegségből való visszatérésem sem, Istentől való új életre van szükségem. Ekkor kezdte meg 

átformálni Isten az értékrendemet, bárki képes arra, hogy jót hozzon ki jó dolgokból, de 

rosszból csak Isten képes ezt megtenni hatalmánál és jóságánál fogva. A boldog élet attól függ, 

hogy mit hiszel és kiben bízol, nem pedig attól, hogy min mész keresztül. Azokkal a 

problémákkal és megpróbáltatásokkal, amelyekkel életem során szembesültem még erősebbé 

tett a hitben. Kívül ugyanaz vagyok, aki voltam azzal a nagy különbséggel, hogy nem 

az  összezavarodottság, kilátástalanság, szomorúság látszik rajtam, hanem a szeretet és Isten 

békessége. Szeretem és tisztelem a gyerekeket. Keveset tanítottam hittant, de felelős voltam 

érte. Hiszek az Ige hirdetésében, hogy Istennek továbbra is fontos ez a gyülekezet, és ad Igét, 

amely engem is és rajtam keresztül az ige hallgatott is megszólítja. Célunk, hogy továbbra is 

egy erős Szentírásra, református hitvallásainkra épülő, családias, bensőséges gyülekezet 

épülhessen, ahová jó betérni, ahol szeretettel fogadnak bárkit, segítenek a lelki megújulásban, 

megerősödésben. Pesszimizmus, önzés, negatív, romboló hírek helyett Isten újra és újra arra 

hív, hogy meglássuk az élet szépségét, reménységét, hálát és örömöt tapasztaljuk meg, és 

ébredjünk arra, hogy az élet milyen csodálatos ajándék. 

 


