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A kettéhasított köpeny 
 

Tours-i Szent Márton (316-397) egy téli este éppen kilépett Amiens kapuján, 

amikor nélkülöző koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki és vertek meg. 

Saját köpenyét kardjával kettévágta, egyik felét a koldus vállára borította. 

Hasonlóképpen döntött Szombathy Gyula, amikor a Rákosligeti Gyülekezet 

lelkészeként erejét és igyekezetét kétfelé osztva belefogott a Rákoskeresztúri 

templom építésébe.  

 

– Onnan adódott az egész, hogy 

sokaknak nehéz volt Ligetre átjönni, 

inkább mentek az Evangélikusokhoz. – 

Emlékezik vissza Szombathy Vera néni, 

aki hajlandó volt interjút adni a 

kezdetekről. – Ezért Gyuszi megkérte 

evangélikus kollégáját, hadd prédikáljon 

ott. Az első református istentiszteleti 

alkalom karácsonykor volt, úgy 25-en 

jöttek el. Innentől hirdette az igét az 

Evangélikus templomban is és innen jött 

a templomépítés ötlete. 

– És ön mit szólt ehhez az ötlethez? Nem 

mondta, hogy elég nekünk egy 

gyülekezet? 

– Én nem voltam ellenére, de bevallom, 

hitetlenkedtem. De az én páromban 

hallatlan akaraterő tudott lenni. Eleinte a 

presbitérium se lelkesedett, a gyülekezet 

is sokat kételkedett, de meggyőzte a többséget és így mégis megszavazták és 

később adakoztak is rá.  

– 1990-ben kértük a telket. Négy évbe telt, mire az önkormányzat megadta. 

Először készült egy terv, olyan jurta szerű lett volna. Az nem tetszett. Aztán 

készült egy új terv, csupa üveg, gyönyörű. De kiderült, amikor a tervezővel 

beszélgettünk, hogy az túl drága lett volna. A kerületi főépítésznek is ez tetszett, 

de végül is Cseh József terve mellett döntöttünk. A lakossági fórumon sokan 

ellenezték a templomépítést, merthogy akadályt képez a kutyasétáltatásnak, stb. 

Annyit értünk el végül az önkormányzatnál, hogy végül nem segítették a 

templomépítést, de nem is akadályozták.  

Szombathy Gyuláné, Vera néni 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Amiens
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– Mi tudtuk, hogy nem könnyű építkezni. Amikor 

ide kerültünk, a ligeti parókián se volt víz, Wc, 

lelkészlakás. Azt is nekünk kellett kiépíteni. 

Gyuszi mindig optimistán nézett előre, gyűjtötte 

a kapcsolatokat. Például amikor hollandok voltak 

nálunk, nekik is mesélte, hogy templomot 

szeretnénk építeni. Ők is azt kérdezték, miből? De 

nem vették a lapot, nem küldtek semmit! (Nagyot 

nevet). Gyuszi aztán járta az országot és 

mindenhol gyűjtött pénzt. Így kerültek elő egy 

kapcsolat révén a svájciak is (Seuzach 

Református Egyházközség), akik adtak pár 

milliót. Tóth Károly püspök úr pedig, amikor 

megtudta, hogy templomot akarunk építeni, 

összehozott bennünket a New York-i vezetőivel. 

Ők azzal jöttek ide, hogy szívesen támogatnának 

valami templomépítést. Amikor megkérdezték 

Gyuszit, mennyi pénz kellene, vett egy nagy 

levegőt és rávágta: „Százezer dollár”. (Ez akkor 

12 millió forintot ért). Képzelhetitek, milyen arcot 

vágtak, de aztán rábólintottak azzal, hogy négy év 

alatt adják ide ezt az összeget. A legvégén aztán az egyházkerület is adott 10 

milliót.  

 

– 1995 július 26-án volt az alapkőletétel. Öt évnyi előkészület után. De miért 

tartott újabb öt évig, mire minden elkészült? 

 

– Először is a pénzek csak 

nagyon rendszertelenül 

érkeztek meg. Amikor az 

alsó szint, az Urnatemető 

már majdnem kész volt, 

kifestve, lambériázva, az 

úr asztala is állt, de a 

födém egy kicsi része 

még szabadon volt, ahová 

csöveket kellett még 

beszerelni. De elfogyott a 

pénz, a munkások 

elmentek, mert nem 

A Marble Collagiate Church az 1628-

ban Észak Amerikában elsőként 

megalapított protestáns gyülekezet. 
Mai épülete 1854-ben készült el, 

gótikus stílusban. A gyülekezetet 

kálvinista holland bevándorlók 
alapították. 

1995 
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tudtuk őket fizetni. Aztán jött egy 

rettenetes vihar. A födém beszakadt, 

az Úr asztalának márványlapja 

eltörött, a sár a be nem fejezett részen 

át elborított mindent, a lambéria 

tönkrement. Amikor kijöttünk, 

Gyuszival ketten lapáttal, vödörrel 

vittük ki a vizet, egész nap majdnem 

sírva dolgoztunk ott. Rettenetes volt. 

(Közénk ülepedik az emlékezés 

csendje. Nagy sokára folytatja). 

Voltak elkeseredett pillanataink. 

Például, körülkerítettük a telket, aztán 

a környékbeliek, akikben ellenérzés 

volt, felgyújtották a palánkkerítést. 

Aztán amikor már szépen le volt betonozva az urnatemető teteje, sárral, 

kövekkel dobálták meg. Később a fűtéshez megszerzett réz csöveket lopták el, 

majdnem egy milliónyi értékben. Azon imádkoztam akkor, meg ne üssön a guta, 

olyan erős nyomást éreztem a fejemben. De amikor várni kellett a rendőröket, 

az elvonta a figyelmemet, nem lett bajom. Mi tudtuk, hogy az egyik munkás-

csapatból tették, de hát bizonyítani nem lehetett.  

 

– Valakitől azt hallottam, hogy volt egy olyan nehézség is, amit titokban 

tartottak. Csak nagyon kevesen tudták, hogy Gyuszi bácsinál közben rákot 

diagnosztizáltak. 

 

– Így történt. Akkor tudtuk meg, amikor a New Yorkiak meghívására egy hétre 

kimentünk, hogy megbeszéljük a támogatás részleteit. Nem is jött el, csak a 

legfontosabb alkalmakra, egyébként a szállodában maradt. Ekkor emésztette 

meg ezt a hírt. Én később hosszú ideig nem tudtam úgy ránézni, hogy beteg. 33 

sugárkezelést kapott, 35 a maximum, de tartotta magát, nem akarta, hogy bárki 

is tudjon róla. Két helyen szolgált vasárnaponként, naponta mentünk az 

építkezésre… Aztán ezen is túljutottunk. 

 

– A templom felszentelését 2000. július 2-án Tóth Sándor püspökhelyettes 

végezte a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozója alkalmával. Mire gondolt 

a szertartás alatt? Megérte? 

 

– Szép volt a felszentelés, még a svájci nagykövet is megjelent. Annyi 

díszvendég volt, hogy meg is jegyezte nekem: „A maga férje nem semmi! Egy 

Az urnatemető félig készen 



 

5 

diplomáciai találkozót is lehetne itt tartani!” Rengetegen voltak itt. Olyan 

boldogok voltunk. Ez volt a legszebb pillanat. És persze, hogy megérte. A 

gyülekezet itt megerősödött. Gyuszi mindig Sóskuti Zolit akarta utódjának, de 

a főnöke nem engedte. Szabó Lajos és Noémi került ide lelkipásztornak, azt 

gondoltuk, az egyik itt, a másik Ligeten szolgál majd. De aztán másképp alakult. 

Nagy örömünkre volt, hogy végül Sóskuti Zoli idejött.  

 

Azon az éjjelen, amikor Szent Márton püspök, aki köpenyét ketté hasította, 

álomra hajtotta fejét, álmában Jézus jelent meg a koldusnak adott 

köpenydarabban. Nem tudjuk, Nagytiszteletű Szombathy Gyula miről álmodott 

a felszentelés éjszakáján. De az biztos, hogy igazolva láthatta az igét: 

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek 

titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök 

megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” 

 (János 15, 16) 

-dm- 

Nagytiszteletű Szombathy Gyula lelkipásztor 

(1932-2017) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
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Titkos dokumentum 
 

Létezik egy titkos dokumentum, Szombathy Gyula írása, „Ellenszélben” 

címmel. Amikor már tíz éve állt a templom, leírta, ki mindenki akadályozta a 

templom építését.  Csak néhányan olvashatták az írást, mert Gyuszi bácsi 

meggondolta magát, nem publikálta. Úgy gondolta, mégis csak fedje a feledés 

homálya azok nevét, akik a különböző engedélyek kiadását akadályozták, s 

azokét, akik a felépült részeket 

olykor megrongálták. Gyimesiné 

Zoltán Szemerke jóvoltából 

megkaptuk ezt az anyagot, de 

Gyula bácsi egykori akaratát 

tiszteletben tartva mi sem tesszük 

közzé. De van benne egy rész, 

amely nagyon tanulságos és 

megható. Amikor leírja, hogyan 

élte túl az 1990-2000 év közti évek 

gyötrődéseit: 

 

2000 július 2-án adtunk hálát 

Istennek azért, hogy felépíthettük 

Rákoskeresztúron új templomunkat. Ez volt Budapesten az első református 

lakótelepi templom. Az építkezés alatt – de azt követően is – éreztük, hogy Isten 

velünk volt, s megáldotta kezünk munkáját. A szinte lehetetlennek látszó munkát 

öt év alatt tudtuk befejezni. Isten segítségével szemben, s a mi igyekezetünk 

ellenére, bizony sok-sok emberi akadállyal kellett megküzdeni. Ezek az 

akadályok gátolták, lassítani igyekeztek munkánkat. Mi lépésről-lépésre 

kikértük Urunk segítségét, tanácsát, s menetközben is sokszor Tőle kérdeztük: 

„hogyan tovább Urunk?” A feleletet és a segítséget mindig megkaptuk onnan 

felülről. Ha volt is sokak részéről gáncsoskodás, ezt másodlagosnak tekintettük. 

Nagy ajándék volt számunkra, hogy az építkezés alatt a Gyülekezeten és a 

Presbitériumon belül nem volt megosztottság vagy torzsalkodás. Legfeljebb 

egy-egy kérdés hangzott el menetközben, amit természetesnek tartottunk: lesz-e 

elég erőnk, hogy felépíthessük ezt a megálmodott templomot? Még az urnaterem 

építését sem ellenezte a Vezetőség, pedig Református Egyházunkban eddig 

kevés urnaterem épült. A református közgondolkozás sem barátkozott meg 

igazán az urnafülkék építésének gondolatával eddig. 

Szombathy Gyula 

Gyula bácsi az építőkkel tárgyal, jobbról Cseh 
József építész a templom tervezője 
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KÉPEK ÉS TÉNYEK 
 

 

 

Az építkezés 60 

millió forintba 

került. Az amerikai 

gyülekezet 12 

milliót, a svájci 4 

milliót, a református 

egyház 10 milliót 

adott.  

 

 

 

 

 

 

34 gyülekezet és bőkezű adakozó és a 

Rákosligeti Egyházközség 236 tagja 34 

millió forintot adományozott öt év alatt. 

 

 

  

A toronycsúcsot egyben emelték fel 

A művelet elsőre sikerült 

A belső tér félig készen 
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Ha az úr akaránja, és éltet… 

A 80-as években egyre több, a keresztúri lakótelepre költözött református vett 

részt a ligeti gyülekezet Istentiszteletein. Az évtized vége felé Szombathy Gyula 

lelkipásztorunkban fogalmazódott meg a – bizonyosan az Úristentől kapott- 

gondolat, hogy a 30 ezres rákoskeresztúri lakótelepen élők között kell legyen 

annyi református, hogy ott gyülekezet szerveződjön és templom épüljön. Ez 

irányba tett első lépések egyike volt, hogy többen elkezdtük (felnőttek, fiatalok) 

járni a lakótelepet és az Istentiszteletre hívogató szórólapokat dobáltunk be a 

postaládákba.  

 

 

Éveken át az evangélikus 

testvérek adtak helyet az 

alkalmainknak, amelyeken 

a részvevők száma szépen 

gyarapodott. A ligeti 

presbiteri gyűléseken 

egyre többször kerültek 

szóba a rákoskeresztúri 

ref. templom építésével 

kapcsolatos témák: 

telekigénylés, tervezés, 

kivitelezés.  

 

 

 

Őrzök egy fényképet arról a presbiteri gyűlésről, amelyen, emlékeim szerint, 

elhatároztuk a templom építését. A kép hátulján az alábbi mondat olvasható:  

„Ha az Úr akaránja és éltet, elkezdjük a templom építését! 1995. március”, és 

nyáron el is kezdődött. Lelkipásztorunktól többször hallottuk a 127. Zsoltár 

szavait az építkezés folyamán, és megtapasztaltuk, az „Úr építette” a 

gyülekezetet és annak „házát” is. Külföldi segítség, a hívek áldozatos 

adakozása, idősek, fiatalok, nők, férfiak, szaktudást nem igénylő, ill. szakmába 

vágó kétkezi munkája nyomán, sok csodát átélve adtunk hálát Istennek 2000. 

július 1-én a felszentelt templomunkért. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy nemcsak a téglák kerültek a helyükre – látható 

módon –, hanem a köztünk megszólaló Ige és a Szentlélek munkája nyomán 

valóra vált és megtapasztalhatóvá az 1Péter 2,5: „ Ti magatok is mint élő kövek 

A Rákoskeresztúri Evangélikus templom előtt a kis 
gyülekezet egy része 
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épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki 

áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek 

Jézus Krisztus által!” 

Úgy gondolom, sokak nevében írhatom: gyülekezetünket 

lelki otthonunknak tekintjük, ahol gyarapodunk Krisztus 

megismerésében, erősödünk hitünkben, bátorítást, 

útmutatást kapunk az életünket alakító, formáló 

Igehirdetésekből, és megéljük a Szentlélek által munkált 

testvéri,- és szeretetközösséget.      
 

Hajdú Csaba gondnok 

 

 

A fényképen láthatók nevei balról jobbra:   

1.sor: Barsiné Bagi Magdolna (beosztott lelkész), Gyöngyösi Gáspárné, Nagy Gábor                               

2.sor: Dr. Hajdú Csaba, Hajdú Béla, Nagy Irén  

3.sor: Balogh János, Szombathy Gyula (lelkipásztor), Szombathy Gyuláné                                                   

4.sor: Dr.Voglné dr. Szatmári Ilona, Papp Józsefné, Szabados Ádámné                                                                         

5.sor: Kovács István, Szabados Ádám, Víd Elek 

Az 1995-ben döntéshozó presbiteri gyűlés, döntésük nem,  
csak a fotográfiájuk kopott meg 
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A templom atlaszai 

Atlasz a görög mitológia alakja, 

Iapetosz titán és Klümené nimfa 

gyermeke, Prométheusz testvére. 

Atlasz a titánok oldalán harcolt 

az olimposzi istenek ellen, s ezért 

büntetésként arra kárhoztatták, 

hogy örökké a hátán tartsa a 

Földet és az Égboltot. Atlasz 

alakja később a hihetetlen erő és 

a hűséges szolgálat jelképévé 

lett. A mi gyülekezetünknek is 

vannak ilyen kimeríthetetlen 

energiájú szolgálattevői. 

 

Kovács Laci bácsi, Balogh 

János bácsi és Horváth Kálmán 

bácsi – ahogyan a legtöbben 

„bácsiként” ismerik őket – a 

fúrás, faragás, szerelés, építés, 

cipelés, lapátolás, tervezés és 

végrehajtás háttérbe húzódó, de 

mindig rendelkezésre álló 

„atlaszai” közül Horváth 

Kálmánnal  beszélgetek, hogy 

megtudjam, mi vezette ide és 

mi vette rá, hogy ennyi munkát 

magára vállaljon. 

 

 

Kálmán református lelkész fiaként nőtt fel, de az ötvenes években fel sem 

merülhetett, hogy apja példáját kövesse. Évtizedekig a Kálvin térre járt 

vasárnaponként, aztán Szombathy Gyula nagytiszteletű úrnak az evangélikus 

templomban tartott istentiszteletein töltötte el a vasárnap délelőttöt, de a 

gyülekezetekhez szorosabban nem kötődött, Akkor lépett „közelebb”, amikor 

1995-ben elkezdték építeni a templomunkat. Egyre több feladatot látott el, az 

ácsok által megépített, de még a földön álló toronyra ő szerelte fel a 

villámhárítót és a csillagot, és egyre erősebben élt benne a vágy, hogy a 

Atlasz szobor Paphosból 

Kovács Laci bácsi és Horváth Kálmán bácsi,  
nyilván valami új tennivalót beszélnek meg 
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gyülekezethez tartozzon. A félkész templom gyülekezeti termében kezdték meg 

önálló gyülekezeti életüket, szeretet vendégségeket szerveztek, ünnepek 

alkalmából irodalmi részleteket adtak elő az istentisztelet keretében, ezekkel 

fonva szorosabbra az 

emberi kapcsolatokat. A 

háttérből itt olykor színre 

is lépett, gyönyörű 

orgánumán verseket 

szavalva, de mint 

megválasztott presbiter is 

megmaradt a hétköznapi 

kertgondozás és az 

urnatemetői szolgálat 

olykor megrendítő 

élményeket hordozó 

feladatainál. „Mindenki a 

maga tálentuma szerint” – 

mondja, amikor azért 

nyúzom, mondja már meg, miért érte meg ez a munka. „Nem akartam én ezzel 

dicsőséget szerezni magamnak, a szolgálat öröme vonzott, és az, hogy az ember 

hasznosnak érezhette magát”. 

 

– Kaptál-e cserébe annyit, amennyit adtál? – kérdezem.  

– Kaptam. Sokkal többet kaptam. Különösen most, amikor 

megbetegedtem és nagyon mélyen voltam. Az a tudat, hogy az egész 

gyülekezet imádkozott értem, nagyon sok erőt és komoly reményt 

adott. 

– Tudod-e, hogy én miattad vagyok itt a gyülekezetben? – kérdezem tőle.  

– Miattam? – döbben meg. Elmesélem hát, hogy miután néhányszor nagy 

örömmel meghallgattam Sóskuti Zoltán élő hittel telített igehirdetését, 

kíváncsi lettem a Biblia órára. Eljöttem, feleségem felszuszakolt 

kerekesszékemmel az egy szem lépcsőn, és tetszett, amit hallottam. 

Amikor a következő héten is eljöttem, Kálmán, aki nem tudhatta, 

jövök-e még egyszer, vagy sem, futott és a lépcső elé tette a rámpát, 

amit a kedvemért készített. Abban a percben lettem „beltag”, akkor 

éreztem meg, hogy ez egy őszintén befogadó gyülekezet.  

– Hát ezt nem gondoltam volna. – Mondja örömmel.  

 

Balogh János bácsi 
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Mint ahogy én sem gondoltam volna, hogy a terheket vállukon hordozó 

atlaszokról kapok még egy hihetetlenül érdekes írást Kálmán tollából, amiben 

megírta Templomkertünk történetét.  

 

-dm- 

Séta a templomkertben  

A templomkert a templom névjegye, mondta 

Sztranyovszky Károlyné Ibi néni, aki alapító 

gyülekezeti tag volt. (Sajnos már nincs közöttünk). 

Ennek a kertnek rövid bemutatására szeretném 

meghívni a kedves olvasót, hogy elmondjam amit 

még az emlékezet megőrzött a kert kialakításáról a 

két évtized folyamán. 

 Kerti sétát a Pesti út felőli kis kapun belépve 

kezdjük. Szemben rögtön feltűnik a lejtős 

partoldal melyet kertészek alakítottak ki 

betonelemeket alkalmazva. Ide még  Nagy Sándor 

bácsi és felesége Margit néni ültettek különböző 

virágokat, melyeket később Lajsz Józsefné Kati 

gondozott éveken keresztül nagy hozzáértéssel, 

lelkiismeretességgel és szeretettel. Minden 

tavasszal csodaszép színkavalkáddal 

gyönyörködtet késő őszig. 

A kapuval szemben a dombtetőn áll egy 

tiszafa és itt lapul egy kúszófenyő, 

mindkettőt Ibi néni ajándékozta már 

eltávozott családtagjai emlékére. A templom 

oldalbejáratával szemben a lejtőn van még 

négy díszbokor, ezek a visszaemlékező 

Horváth Kálmán szüleinek szentendrei 

kertjéből származnak. A kiskapun belépve, 

ha balra indulunk a Pesti út felőli kerítés 

mentén nyolc tujafát találunk. Ezek Lakatos 

András – kinek nevét márványtábla őrzi az 

építkezésnél végzett értékes munkája okán – 

kertjéből származnak. Továbbmenve a keleti 

Fotó: Kovach László TopCard 

Fotó: Jani Lili 
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oldal kerítése mentén harmincöt darab tuját ültetett 2002. március 9-én 

Szabados Ádám – alapító gyülekezeti tag, presbiter – és e sorok írója. 

A kerítés felső sarkában a kertünkből származó hajtásból egy fehér 

orgonabokrot, az Újlak utcai hirdetőtábla mellé pedig egy turkesztáni szil nevű 

fát ültettem, melyből kettő a tujasoron is található. A kerítés mellett – Újlak utca 

– látható még négy régi nyárfa, melyek már eredetileg a telken voltak. A Borsó 

utca felőli felső sarokban álló fenyő Kelemen Zoltán presbiter testvérünk 

szüleinek karácsonyfája volt, amit az ünnepek után felajánlottak kiültetésre. 

A templomépület és az Újlak utcai kerítés közötti részre 2009. novemberében 

két juharfát, két kúszófenyőt, két ezüstfenyőt és kicsit lejjebb a játszótér mellé 

egy lombos fát ültettünk. A beszerzésben és az ültetésben részt vett Hajdú Csaba 

gondnokunk, Kovács László gyülekezeti tag, Balogh János t.b. presbiter és 

jómagam.  A játszótéren két fa található, egy dió és egy duglász fenyő.  A diófa 

a mi balatonfenyvesi kertünkből származik ahol a homokos talajban a mókusok 

által elásott dió kis hajtássá serdült és ez lett elültetve. A duglászfenyő Kállay 

Zoltánné (Judit) kertjéből való, 2005. október 25-én lett elültetve.  A játszótér 

sarkánál a Pesti úti oldalon a családias Istentisztelet résztvevői által ültetett szép 

hársfa áll. 

Fotó: Jani Lili 
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Továbbhaladva a templom 

előkertjébe jutunk ahol egy gyönyörű 

fenyő (szintén Kelemenék volt 

karácsonyfája) és egy tuja található. 

Az előkert közepén levő liliomfát 

Földi Nikolettel – aki teológusként 

szolgált a gyülekezetben – és 

édesapjával közösen 2013. június 22-

én ültettük el.  A mellette található 

fenyőt a templomépítő Szombathy 

Gyula N.T. Úr hozta Finnországból. 

Szomszédságában álló fűzfa 

eredetileg már a telken volt. 

Megemlíteném még a Borsó utca 

felőli kerítés felső harmadában 

található nyírfát, melyet lelkészünk 

Sóskuti Zoltán hozott felesége 

Szabolcs megyei rokonaitól. 

A kertben van még négy mályva és egy japánbirs nevű díszbokor, ezek mind 

Horváth Kálmánék balatonfenyvesi kertjéből származnak. 

A játszótér mellett van három fából készült ültető láda ahol a gyerekek 

ismerkednek a növények ültetésével, fejlődésével Újvári Melinda szakértő 

irányításával. 

Térjünk vissza Ibi nénihez kinek szavaival 

kezdtük ezt a visszaemlékezést. Az Újlak 

utcai bejáratnál a lépcső mellett van egy 

kis kert, melyet Ibi néni letérdelve nagy 

gonddal és szeretettel ápolt. A térdelő Ibi 

néniről kis emléktábla van a kis kertben.  

Befejezésül úgy gondolom, hogy az ember 

egyik nagyon fontos feladata az Isten által 

alkotott és az embernek ajándékozott 

csodálatos természet gondozása, őrzése, 

ezért szeretettel, felhívom a gyülekezet és 

a mindenkori presbitérium figyelmét Ibi 

néni örökbecsű szavaira. 

 

Visszaemlékezett 2019. novemberben 

Horváth Kálmán t.b. presbiter 

 
Fotó: Jani Lili 

Fotó: Horváth István 
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Szomorú emléklap 

2020 április 16.  Facebook közlés 

 

Szomorú szívvel írom: Horváth Kálmán testvérünk földi élete ma délután véget 

ért. Odaát folytatódik... Nekünk marad a hiánya, amit kipótolni nem lehet. És 

a remény, hogy még találkozunk... 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor 
 
Horváth Kálmán 

Menyország 

 

Ajánlott 

 

Kedves Kálmán! 

 

Tudatom, jól vagyunk, csak bőgünk. Tegnap este szokásos 

csütörtöki (online) házikörünket tartottuk, amikor valaki 

észrevette, hogy Zoli jelentette a neten, hogy hazamentél. 

Nem tudtunk tovább beszélgetni. Elmondtunk érted és 

családodért egy imát, megköszöntük az Úrnak, hogy most 

https://www.facebook.com/groups/345630042164145/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/345630042164145/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
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már ő viseli gondodat, vártunk kicsit, akar-e még szólni 

valaki, aztán kikapcsoltuk a számítógépet. 

 

Tudatom, nem vagyunk jól. És nem azért, mert nincs, aki 

megjavítsa az ajtózárat, magaságyást barkácsoljon a kertbe 

a gyerekeknek, gyönyörűen olvasson verset és igét a Biblia 

órán, megtervezze a féltetőt, összeüssön egy rámpát. Az a 

gondolat, hogy nem mosolyogsz ránk, nem fogsz velünk 

kezet, nem öleled át, akinek bánata van, az 

elfogadhatatlan. Tűrhetetlen, hogy jóságod és kedvességed 

fényében többé nem sütkérezhetünk. 

 

Tudatom, boldogok vagyunk, hogy teljesült a vágyad, hogy 

nem kell többé szenvedned, hogy Atyánk trónusánál 

megpihenhetsz. De azért hátborzongató, hogy a búcsúszó 

most milyen erős valóságot jelent: 

 

Isten veled! 

 

Derera Mihály 

 

 

 

Kálmán ajándékokkal. Fotó: Kovács Kornélia 
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A gyülekezet építése 
 

Hiába épül a templom, hiába szépül a kert, a lényeg mégiscsak az, hogyan épül 

és működik a gyülekezet. Mivel a mi gyülekezetünk olyan gazdag, hogy 

nemcsak lelkészeink vannak, de tagjaink közt hittudós is található, megkértük 

Dr. Pecsuk Ottó testvérünket, foglalja össze amit a bibliai gyülekezetekről 

fontos tudnunk. 

 

Pál apostol és az általa pásztorolt  

gyülekezetek kapcsolata  
 

Nem véletlen, hogy Pál apostol használja a leggyakrabban az egész 

Újszövetségben az „egyház” kifejezést. Bár abban a korban és a sokszínű 

őskeresztyénségben Pál egyházzal kapcsolatos teológiája és az arra épülő 

gyülekezeti modell nem volt „vetélytárs” nélküli, egyértelműen a 

legsikeresebbnek bizonyult: a második generációra a páli modell szerint 

szerveződő pogánykeresztyén gyülekezetek meghatározóvá váltak birodalom 

szerte. Pál „egyház” alatt a leggyakrabban – és a korai leveleiben mindig – az 

aktuális „összegyülekező” (pl. 1Kor 11,18) közösséget érti: természetes, hogy 

a mi fogalmaink szerinti intézményes vagy nemzeti alapon szerveződő 

egyházról értelemszerűen nem tud. Még az Efezusi vagy Kolosséi levél sem így 

használja az „egyház=felekezet” 

fogalmat, hiszen ott – bár elmarad a 

„lokális közösség” értelem – Pál 

elsősorban nem az empirikus, 

megtapasztalható földi egyházra 

mint a helyi közösségeket összefogó 

„keresztyén intézményre”, hanem 

egy elvont, kozmikus fogalomra 

utal, amelybe beletartoznak nem 

csupán a lokális közösségek, de a 

már elhunyt keresztyének is 

(ecclesia invisibilis). Még Pál korai 

egyházfelfogása sem nevezhető 

„kongregacionalistának”, hiszen a gyülekezetek közötti intenzív kapcsolattartás 

(maguk a levelek, az Apostol vagy küldötteinek látogatásai, a közös 

adománygyűjtések, stb.), az apostoli tekintély és a hirdetett evangélium 

Valentin de Boulogne: Pál apostol levelet ír 
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„ökumenicitása” ennek hangsúlyosan ellene mond. A krisztushívő gyülekezetet 

Pál a kor egyéb szokásos politikai értelemben szervezett „ekklézsiáitól” 

lehetőleg az „Atya Istenben”, a szintén hasonló nevet viselő zsinagógai 

gyűléstől pedig az „Úr Jézus Krisztusban” kifejezésekkel választotta el. Pál a 

krisztushívő gyülekezet identitása legfontosabb jelének a „közösségtudatot” 

(„egymásnak testvérei”) tekintette, amint azt a korinthusi konfliktuskezelés 

kapcsán láthattuk. 

Pál mindig a közösség szempontját tartotta szem előtt bármilyen szociális, 

kegyességi életet érintő, a karizmákkal (kegyelmi ajándékokkal) kapcsolatos 

vagy egyéb konfliktus megoldásáról volt szó a gyülekezetekben. Tette ezt olyan 

következetességgel, hogy ha ezt az elvet nem látjuk világosan a megoldási 

javaslatai mögött, könnyen vádolhatjuk akár „dogmatikai” 

következetlenséggel. 

A thesszalonikai – és némileg a korinthusi – gyülekezet helyzete mutatja, 

mennyire meghatározó kérdés az eszkatológiai, a végidőkre, Krisztus 

visszajövetelére való irányultság a páli gyülekezetekben. Az apostol több 

tanácsa, döntése abban a meggyőződésben nyer értelmet, hogy „az idő rövidre 

szabott” és az úr hamarosan visszatér. Ez a hangsúly más (későbbinek tartott) 

levelekben, mint például a Kolosséi, már nem érződik ennyire hangsúlyosan, és 

inkább tudatos „magas krisztológiává” szublimálódik (a feltámadott és 

megdicsőült Krisztus, aki az Atya jobbján van, a tőle nyert hatalommal az egész 

teremtett világ Ura). 

Az esetek döntő többségében kizárólag nagyobb magánházaknál 

összegyülekező keresztyén közösségekről tudunk, erre utalnak az „XY 

házanépe” és hasonló kifejezések. Ugyanakkor a gyülekezetek vagy az ezek 

alapjául szolgáló házi gyülekezetek sok esetben (pld. Korinthusban) missziói 

központként szolgáltak egy-egy nagyobb földrajzi egység számára is. Pál egy 

nagyobb városban hozta létre a gyülekezetet, amelynek azután feladata volt, 

hogy a környező vidéken folytassa a missziót. Ugyancsak a korinthusi példa 

mutatja, hogy a Krisztus-hívő gyülekezetek tagsága főként nem a társadalmi 

elitből szerveződött, még akkor sem, ha a nagyobb magánházakban gyülekező 

közösségek vendéglátói vagyonos polgárok, patrónusok lehettek. 

A házi gyülekezetek életének központi eseménye a közös étkezés volt. A közös 

étkezés soha nem különült el az istentisztelettől, ugyanis a kettő szoros egységet 

alkotott egymással. A páli misszió központi gyülekezetszervező fogalma, a 

„közösség” (koinónia) szó is e közös étkezésből ered. A páli „pogány” missziót 

nehéz a jézusi, palesztinai gyökerekkel való szakítással vádolni (ezt a 

teológiatörténetben többször megtették), hiszen a jézusi szolgálat szervezőelve 

is a mindenki számára nyitott asztalközösség volt. A közösségi étkezésekre 

mindenki elhozta a maga „felajánlását”: ki énekkel, ki étellel, ki imádsággal, ki 
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pedig próféciával vagy karizmatikus nyelveken szólással járult hozzá a 

„koinóniához”.   

A fiatal páli gyülekezetekben előforduló konfliktusok a levelek tanulságai 

szerint elsősorban etikai és ebből fakadóan, másodsorban etnikai jellegűek 

voltak. A főként pogánykeresztyénekből álló gyülekezeteknek nem voltak még 

szilárd etikai alapjai, különösen, ha nem állt rendelkezésre elegendő idő a 

gyülekezetalapító apostol számára ezen alapok lerakásához, az alapos etikai 

tanításhoz. Pál ellenfelei, akiket sokszor „judaizálóknak” nevezünk, nem 

véletlenül akarták megoldani a gyülekezetek etikai dilemmáit egyszerűen azzal, 

hogy a hívek figyelmét a mózesi törvényekre irányították. Pál azonban átlátta, 

hogy itt nem egyszerűen etikai kérdésről van szó, hanem etnikairól is, s a 

Krisztusban nyert univerzális szabadság elvesztése forog kockán a mózesi 

törvényhez való visszatéréssel, a pogányból lett keresztyének „zsidóvá 

tételével”. Ő is épített a zsidó háttérre még pogánykeresztyén közösségek 

esetében is, elsősorban exegetikai módszereiben és következtetéseiben (amikor 

meg kellett oldania egy-egy nehezen értelmezhető erkölcsi dilemmát a Biblia 

alapján), de egészen más etikai következtetésekre jutott, mint judaizáló 

ellenfelei. Erről tanúskodik például a galata konfliktus: ha a zsidó származású 

hívők nem akarnak egy asztalhoz ülni a pogány származásúakkal, akkor nem az 

a megoldás, hogy a pogánykeresztyének is körülmetélkednek és megtartják a 

törvényt, hanem hogy a zsidókeresztyének „befogadják” őket, ahogy Jézus is 

leült egy asztalhoz a prostituáltakkal és a vámszedőkkel, mert „nincs zsidó, sem 

görög… nincs férfi sem nő, mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban” 

(Gal 3,28).  

Pál abban is nagy érzékkel alkalmazkodott 

az adott település szociológiai adottságaihoz, 

ahogyan a nemek feladatait és felelősségét 

megszabta, ennek jó példáját láthatjuk a 

filippibeli közösségben. Konfliktuskezelései 

során is úgy alkalmazta a parainézis műfaját, 

hogy azt mindenkor a helyi társadalmi 

viszonyok ismeretére és komolyan vételére 

alapozta, amint ezt megfigyelhetjük akár az 

Efezusi, a Kolosséi vagy a pásztori levelek mögött 

álló közösségek esetében. Ebben az esetben nem szabad félnünk az 

„alkalmazkodás” szó kimondásától: a páli alkalmazkodás (accomodatio) nem 

elvtelen megalkuvás volt a körülményekhez, hanem a minél sikeresebb misszió 

érdekében felhasznált eszköz, amelyet az idő igazolt. 

        

Dr. Pecsuk Ottó 

Dr. Pecsuk Ottó 
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SZERELEM ELSŐ LÁTÁSRA 
 

Teológus koromban mindig 

elképzeltem, milyen lesz, amikor be 

kell mutatkoznom egy gyüle-

kezetben lelkész-jelöltként. Három 

dolgot feltételeztem: nagyon fogok 

izgulni, valami hatalmas nagy 

élmény lesz és azt, hogy nagyon 

őszintén és bölcsen szeretnék jelen 

lenni.  

 

Éveken át készültem erre aztán, 

hiszen Anyagyülekezetemben hét 

esztendeig beosztott lelkész voltam 

– közben folyamatosan készültem, 

olvastam, terveztem, álmodoztam, 

hogy majd hogyan csinálom. 

Tanulmányt írtam róla, 

megfogalmaztam sokféleképpen, 

ami szerintem igazán fontos. Áldott évek voltak, felfokozott várakozás. Három 

hívást kellett visszautasítanom közben (akkori főnököm, kedves 

lelkipásztorom, Kálmán Péter miatt, aki nem akart elengedni – ebből egyik 

Rákoskeresztúr volt...). 

 

Isten másképp gondolta. Igen, amint láttam a 

lakótelep közepén felépülni a templomot (többször 

járva erre egy volt főiskolás csoporttársamnál), 

vágyakoztam ide. Végül eljött a nap: bemutatkozás 

Keresztúron. Semmi nem úgy volt, ahogy vártam... 

Egyáltalán nem izgultam (csak amennyire 

egyébként mindig akkor és azóta is, Igehirdetés 

előtt), mert úgy éreztem: OTTHON VAGYOK.  

Megmagyarázhatatlan volt ez, hiszen 

mélyen kötődtem a külső-kelenföldi gyülekezethez, 

ott nőttem fel (nehéz lélekkel búcsúztunk...).  Nem 

volt olyan nagy, ünnepélyes élmény sem: csak 

TERMÉSZETESEN EGYSZERŰ ÉS SZÉP. Nem 

Szombathy Gyula megáldja utódjaként  
Sóskuti Zoltán lelkipásztort 
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kellett nagyon törekednem őszintének maradni és bölcsnek tűnni – mert 

egyszerűen ÖNMAGAM LEHETTEM. Ahogy Ibi nénivel csodáltam a 

gyönyörű virágoskertet, Kornélia a kapuban az ő 

nagyon kedves, barátságos stílusában kérte el a 

prédikációmat, vagy ahogy Ádival és Jutkával az 

első perctől teljesen nyíltan beszélgettünk...  

Valahogy a MEGÉRKEZÉS élménye lehetett 

mindez. 

Azóta látom, hogy az otthonosság-érzet, a 

természetesség, egyszerűség és az, hogy önmagam 

lehetek két tényezőnek köszönhető.  

Az egyik, hogy az a közösség, ami itt növekedett, 

egyszerűen ilyen volt. Azok az emberek, akik itt 

vártak egy lelkipásztort, otthonuknak érezték ezt a 

helyet, természetesen törődtek egymással, lelkileg 

nyitottak, szomjasak és lelkesek voltak, és 

szerették egymást. Kedves elődeim 

(Gyuszi bácsi és Lajos) kedvességükkel, 

szívélyességükkel olyan közösséget adtak 

át nekem, ami minden álmomat felülmúlta. 

Boldog vagyok, hogy ilyen elődeim voltak, 

akik ilyen szeretettel és maximális 

segítőkészséggel fogadtak! Hála értük 

Istennek! 

A másik titka ennek, hogy, amint egy 

házasságra is igaz, vannak emberek, akik 

egyszerűen egymásnak lettek teremtve, 

egymásra csodálkoznak, és olyan, mintha 

száz éve ismernék egymást. Ez a másik titok. Egymásra találtunk. Isten úgy 

„rakott össze” engem, hogy pont ide illettem. Innentől pedig szárnyalás, boldog 

egymásra találás „rózsaszín” ködje lep be mindent. Legalább is én így éltem 

meg, talán kicsit a közösség is... 

 

Istennek hála, hogy nem kezdőként kerültem ide. Isten addigra megalázott 

magánéletemben és lelkipásztori szolgálatomban is. Bár a mérhetetlen 

becsvágy még feszített (ezzel örök harcom van – ugyanakkor ma már úgy látom, 

használja is ezt az Úr), már tudtam, hogy „nem én tőlem származik azért a 

spanyol vi(g)asz”, már nem gondoltam, hogy majd én tudom csak... Igyekeztem 

az első időkben megérteni a gyülekezet múltját, jelenét, sok-sok beszélgetés 

Szabados Ádám és Jutka 

Szabó Lajos lelkipásztor 
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révén. Igyekeztem elődeim kialakított szokásait, rendjét tiszteletben tartani. 

Igyekeztem –  de sajnos nem mindig sikerült. Mai szemmel pár dolgot másképp 

csinálnék: például a szombati szeretetvendégséget nem szüntettem volna meg – 

most értettem meg ezek jelentőségét a gyülekezet számomra is annyira kedves 

karakterének kialakulásában. 

 

Három nagy kihívással kellett az első időkben megbirkózni.  

Az egyik: a „félkilences” és a „páratlan heti” Istentiszteletek, közösségek, 

stílusok egyesítését. Nem ment zökkenőmentesen, ebben is ma sok mindent 

másképp csinálnék, de pár éven belül azt hiszem, mégiscsak sikerült egy 

egységes, színes kép, közösség, Istentisztelet kialakulása! 

 

A másik kihívás az önálló gyülekezeti identitás és struktúra kialakítása volt. A 

Ligetről való „leválás” sebekkel járt (főleg az ott maradt testvérekben), s bár 

Szabó Lajos ligeti lelkipásztorral próbáltunk mi személyesen és közösségileg is 

ebben korrektek, tapintatosnak lenni, valahogy mégis fájdalmas történet volt ez. 

Hiszen nekem arra kellett figyelni, hogy közös alkalmak helyett önálló 

alkalmakkal rendelkezzünk, legyen életképes önálló keresztúri identitásunk (jól 

körülírva: kik vagyunk, mi a fontos, hogy éljük meg a hitünket, mi az 

ajándékunk) és ehhez lehessen egy ide szabott önálló alkalmakból és 

szolgálatokból álló struktúra. Habár most, tizenhárom év távlatából ezt is 

másképp csinálnám, lassabban, tapintatosabban – mégis azt hiszem, innen 

nézve ez „sikertörténet”. Azonnal lett önálló Biblióra szerdánként.  

 

Fél éven belül munkatársi 

csapattal elindult az IFI (ami 

nagyon szép pályát futott be 

évekig – Bogival, Deme 

Krisztivel, Lilivel kezdetektől 

együtt szolgálva, később másokkal 

kiegészülve). Fél éven belül 

hatalmas szervezéssel, Missziói 

Napot tartottunk, amiben hatvan 

munkatárs mozdult meg.  

A presbiterekkel végigvettük a 

gyülekezetépülésről szóló 

tanulmányomat – átbeszélve, 

kiegészítve, kialakítva közös 

„látásunk”, ami azóta is 

meghatározza életünket!  

IFI vezetők 



 

23 

Hangsúlyosan meg kell említsem itt a 

gyerekmunkát, ami korábban is 

erőssége volt közösségünknek, sok-sok 

szolgálóval, napközis táborokkal, 

gyerekdélutánokkal, több csoportos 

gyerek istentiszteletekkel.  

 

 Sok minden történt még akkoriban, 

nehéz mindent felsorolni... Csodálatos 

időszaka életemnek, és Egyház-közösségünk történetének – nagy idők voltak, 

amikről mesélhetünk sokat...! 

 

Végül a harmadik kihívás, amit említek, a személyes része. Fannikánk már itt 

született, négy hónappal ideérkezésünk után. Bercel fiunk pedig 2010-ben. Meg 

kellett találnom a család és a munka (hivatás, szolgálat) egyensúlyát. Nem tudok 

eléggé hálás lenni közösségünknek azért az empátiáért, elfogadásért, 

megértésért, amit Családunk kapott ebben. Feleségem türelme, áldozatos 

otthoni munkája, a gyülekezet felé nyújtott kitartó, csendes, áldozatos szolgálata 

lehetett ennek a másik összetevője. Hálás vagyok Zsófiért, aki mindvégig 

biztatóan, megértően, támogatólag, okos tanácsokkal állt mögöttem – és 

közösségünk mellett! Így sosem kerültem igazán két tűz közé. Ez végtelen nagy 

segítség lehetett! Családilag is önmagunk lehettünk – elvárások nélkül, magunk 

is sokat formálódva közösségünk és tagjai által. Nagyon sok szeretet jutott 

nekünk, nekem Gyülekezetünktől. (Később, gerincműtétem idején, 

szombatfélévem alatt, megfáradásaimban ez a szeretet mindig kitartott – hálás 

szívvel írom le ezeket a sorokat. Ezt a múlt esztendő nehézségei sem tudták 

elfeledtetni!) 

 

Összefoglalva: Hálás a szívem, hogy részese lehettem az Egyházközségünk 

eddigi tizenhárom évének – mindenért Istené a dicsőség, enyém, miénk pedig 

az e feletti öröm! Sokat tanultam, tanulok. Sokat hibáztam. Sokat kaptam. 

Adhattam is valamit. Hálás vagyok minden új gyülekezeti tagért – és különösen 

összeforrt a szívem azokkal, akikkel együtt, vállt-vállnak vetve, végtelen 

szeretettel, elfogadással, igaz testvéri összetartozással mindezt elindíthattuk az 

első években! Húsz éves templomunkat talán újra belakhatjuk – 

karantén idején írom ezeket a sorokat -, példát és erőt merítve azokból az első 

évekből, amiknek szubjektív leírására feladatot kaptam ebbe a lapszámba 

Mihály testvérünktől. Adjon Isten áldott jövendőt nekünk! 

 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

Gyerek konfirmáció, első úrvacsora 
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A HÁZ EGYIK ASSZONYA 
 

Hogy mi a terve velem az Úrnak 

nem tudom… de megpróbálom 

őrizni a rám bízottakat, s ez talán 

a háziasszonyi feladat, hiszen 

Zoltán Zsuzsanna kezembe adta 

kulcsait mikor elment azzal, hogy 

vigyem tovább, amit elkezdett. E 

szavakkal kezdi emlékei 

felidézését Kovács Lászlóné 

Kornélia, aki a templomi 

mindennapok működésének egyik 

fő motorja.  

 

 Az elmúlt 20 év gyülekezetünk 

életében gyorsan telt el, s annyi 

minden történt ezen idő alatt, hogy emlékeim összetorlódtak bennem a honnan 

–hová s a hogyan jutottunk eseményeiben. Istenünk kezében szépen 

összefonódtak a szálak, a templomunk megépülésének megvalósulásában.  

 

 Ő adott látást, és Ő rendelt odaadó lelkes testvéreket, akiknek szívügye lett az, 

hogy mielőbb működőképes gyülekezetté válhassunk. Mi férjemmel és Gábor 

fiúnkkal úgy 1998 körül kapcsolódtunk be ebbe a folyamatba, s tettük azt, amit 

képességünkkel és lehetőségeinkkel meg tudtunk tenni. Péter fiúnk egy kicsit 

később, mert ifjú házasként ekkor már nem velünk lakott, de első unokánkat, 

Gergőt 2000-ben itt keresztelte meg Szombathy Gyula bácsi. Így ez az év 

számunkra ebből a szempontból is hangsúlyossá vált. 

  

 A benti tereket ügyes asszonyok keze által függönyök, ülőpárnák drapériák 

tették otthonossá.  Sok varrást igényelt mire ezek elkészültek, s neveket csak 

azért nem sorolok, nehogy valaki kimaradjon belőle, de azért talán Horváthné 

Etelkát, Benkő Terikét mégis megemlíteném közülük. Később aztán Pálinkásné 

Dézsi Zsuzsa adományaként szép fehér varrottas Erdélyben készült drapéria 

került a szószékre, s az Úrasztalára. Zoltán Zsuzsanna pedig a Nagypénteken 

használt szép fekete hímzéssel ellátott terítőt adományozta és még sok 

mindent… 
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 Lassan-lassan adományok folytán lettek asztalaink, bútoraink a gyülekezeti 

terembe is és a konyhába, használt, de jó állapotban lévő konyhabútor, 

mosogató gép …stb. 

Ahogy aztán elkezdtünk minden teret belakni, felvetődött a gondolata annak, 

hogy ismerjük meg egymást még jobban egy fehérasztalos sütis, teás, szeretet 

vendégség keretein belül…Ennek az alkalomnak nagy szervezője Zoltán 

Zsuzsanna volt, aki jó ízléssel, szép terítékkel megadta ennek a módját. 

Kirándulásokat is szerveztünk, hogy még jobban összehozzuk a „csapatot”. 

Egyszer a Vértesben Csordás János lába megbicsaklott, s nem tudott tovább 

menni, így a férfi testvéreink szó szerint ölben vitték fel a hegy tetejére, mert a 

mentő  az erdőbe nem tudott bejönni….Így Az „ Egymás terhét hordozzátok „- 

Ige valóságát ezen keresztül is megtapasztalhatták… 

 

Minden kezdet nehéz, ahogy a szólás tartja, de így utólag visszagondolva egy 

„láthatatlan kéz” segített bennünket, hogy előbbre jussunk, vagy amikor 

szükségben voltunk. 

 

Sok minden a helyére került, sok mindennel gazdagodtunk tárgyi eszközökben. 

Minden szinten vannak hűen szolgáló testvéreink adományai, a Templom tértől 

kezdve az Urna temetőig.  

 

Kezdetben az „úrvacsorához” 

a kelyheket a jelenlegi 

munkatársi szobában 

készítettük elő, s adogattuk fel 

a lépcsőn, ez eléggé bonyolult 

volt. Ma már a karzat lépcsője 

alatti részt használjuk erre, 

mely úgy lett kialakítva, hogy 

Horváth Kálmán polcokat 

rakott fel, Etelka függönyt 

varrt az ajtó helyett, hogy 

szeparáltabb legyen, s került 

oda világítás is, ha esetleg este 

is van ilyen  alkalom. 

Sekrestye nincs a templomtérben, így ezzel a megoldással kellett beérnünk. 

 

Megemlítek még egy szép eseményt, amely megmaradt emlékezetemben, még 

pedig az Erdélyi Napok. 

  

Előkészített áldozati kelyhek a sekrestyében. 

Fotó Horváth István 
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 Mivel gyülekezetünkben sokan származnak Erdélyből, szerették volna 

megmutatni hozott, s őrzött kultúrájuk egy szeletét. Felrakták szép főként piros 

terítőiket, tárgyaikat a Gyülekezeti Teremben, jellegzetes ételeiket elkészítve 

vendégül látták a gyülekezetünket. Ezen felbuzdulva elindult egy adakozási 

kedv, hogy készíttessünk mi is ilyen szép kalotaszegi hímzéseket, s az legyen 

általánosan felrakva.  

  

 Pálinkásné Dézsi Zsuzsika megszervezte, hogy kinél rendeljük meg, így kis 

küldöttségünk elment Bánffyhunyadra ahonnan Zsuzsika származik, majd ott 

megszálltunk testvérbátyjánál. Másnap Kolozsváron megrendeltük a ma is 

látható szép terítőinket.  

Ez az esemény 2009 pünkösdje előtt volt egy héttel, így volt alkalmunk látni, 

hogy Bánffyhunyadon milyen szépen megadják a módját a konfirmációnak, 

ugyanis ezt gyönyörű népviseletükben teszik. A templom is gyönyörűen van 

díszítve. Ha rajtam múlna, a Világörökség kincsévé tenném, illetve ajánlanám 

a Bánffyhunyadi Református „fatornyos” Templomot. Volt még egy kis időnk, 

hogy tegyünk egy kis kirándulást a közeli hegyekbe, de ez sajnos elmaradt, mert 

férjem, talán mert fáradt volt, s talán mert nem volt a hegyi erdei úthoz szokva, 

lerövidítette a kanyart, és becsúsztunk az erdőbe autónkkal. Fentről senki sem 

 vette ezt észre, mert olyan mélyre sodródtunk, s a zöld erdőben, a zöld autónk 

beolvadt a környezetbe. De az Úr velünk volt, mert szerencsére csak a 

szegycsontom tört el, és az autónk, de mi mégis csak életben maradtunk… 

 Amikor úgy, ahogy kikászálódtunk az autónkból, Zsuzsa megpróbált 

felkapaszkodni az útra, hogy segítséget hívjon. Előttünk ment egy másik 

autóban a bátyja, a felesége s Horváthné Etelka , de nem vették észre, hogy 

kisodródtunk… De végül is hívott segítséget aki felcsörlőzte autónkat, s 

trélerrel tette, s így jutottunk haza… 

Valahol akkor fogalmazódott meg 

bennem a gondolat, hogy biztosan az 

Úr azért hagyott életben, mert még 

valami terve volt velem… Ahányszor 

az Úrasztalra teszem a virágot, erre 

emlékszem. A zöld Suzuki autónkat 

többek közt ezért is nem adtuk el, hogy 

emlékeztessen bennünket arra, hogy 

milyen mélyből kellett bennünket 

„felcsörlőzni”, hogy most itt 

lehessünk még ezen a világon.  

Kovács Lászlóné Kornélia 

Kovács László és Kornélia 
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A KÁNTOR 
 
Hálás szívvel élek a lehetőséggel, hogy 

gyülekezeti újságunk e szép, különleges, 

jubileumi kiadásában néhány gondolatot 

közreadhatok istentiszteleteink egyik 

fontos kellékével, az orgonával 

kapcsolatban.  

Talán sokak által ismert, hogy az orgona, 

mint hangszer, már az időszámításunk 

óta velünk van, habár kezdetben nem 

éppen keresztényi szerepkört töltött be – 

főként különféle, mai ésszel bizarrnak 

tekinthető események, például 

keresztények római arénákban történő 

kivégzése közben szórakoztatták vele a 

közönséget.  

 

 

 

Az orgona, a jelenlegihez nagyon hasonló formában már a X. században 

megtalálható a nyugati kereszténység templomaiban, apátságaiban, 

kolostoraiban, így tulajdonképpen az istentiszeleti ceremónia egyik legősibb, 

vitathatatlanul a legösszetettebb eszközét ismerhetjük benne a korabeli leírások 

alapján. 

Az orgona minden korban az adott korszak kézműves ipari “csúcstermékének” 

számított, általában a tehetősebb személyek, közösségek privilégiumának 

számított.  

Az orgona hangzása nagyon különbözik a többi hangszerétől, tisztasága és 

határozottsága, ereje ideális az énekhang támogatására olyan nagy terekben is, 

ahol más hangszer egyszerűen már nem érvényesül. Az igazán nagy 

templomterekben, katedrálisokban gyakran előfordul, hogy több orgonát is 

beépítenek, és ezeket felváltva vagy akár egyszerre használják a liturgiában, 

például az oltárnál gyakran használt “szentély orgonát” (református 

egyházunkban például a Kálvin téren található hasonló, két orgonás elrendezés, 

ahol a lenti orgonát használják is a liturgiában).  

A jubileum jegyében most visszaemlékszem azokra a szép esztendőkre a 90-es 

évek derekán, amikor gyermekként a még épülő templomunk falain 

szaladgáltunk, hordtuk a téglát, habarcsot az idősebb testvérek iránymutatása 

Gyimesi Bence kántor, orgonaművész 
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szerint. Akkor még nem tudatosult bennem, hogy milyen óriási dolog részese 

lehetek, amikor a semmiből egy templomot épít fel általunk az Úr! Amellett az 

óriási csoda mellett, hogy templomot 

tudtunk építeni, még egy akkori 

mércével igen korszerűnek számító, 

digitális orgonát is tudott venni a 

gyülekezet, hála a szüleim, a testvérek 

és a testvérgyülekezetek nagylelkű 

segítségének. A templomunk építési 

sajátosságai miatt valódi, sípos orgona 

építésére sajnos nem volt lehetőség, ez 

ma is csak aránytalanul nagy 

kompromisszumok árán volna 

lehetséges, főként, ami a végeredményt 

illeti. A digitális orgonák a hangot 

tisztán elektronikus úton állítják elő, 

sípok nélkül, hangszórók által, viszont 

az analóg orgonákkal ellentétben már 

ugyan kisebb felbontású, de valódi 

(mikrofonnal rögzített) hangmintákat szólaltatnak meg. Ezek minősége már 

elfogadható, viszonylag kevés 

kompromisszum mellett jól 

használható, és az elmúlt húsz 

évünket becsülettel kiszolgálta. Fel 

kell ismerni azonban, hogy a 

számítástechnika robbanásszerű 

fejlődése az elmúlt húsz 

esztendőben hasonlóan forradalmi 

eszközöket adott a kezünkbe e 

tekintetben, mint amikor a XX. 

században áttértek a mechanikus 

rendszerekről az elektromos 

rendszerekre. Ahogyan nem is 

olyan régen, március elsején, 

Balogh Lázár testvérünk által adott 

hangversenyen egy kis ízelítőt 

kaphattunk, a megsokszorozódott 

teljesítményű számítógépek 

segítségével ma már valódi 

orgonák nagyfelbontású hangjában 

A 20 éve vett digitális orgona, akkor 
csúcsminőségű darabnak számított 

Balogh Lázár és Gyimesi Bence orgonaművészek 
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gyönyörködhetünk, és templomunkban minden körülmény adott, hogy ilyen 

technológiákat használhassunk a jövőben a liturgiai muzsika színvonalának új 

szintre emelése érdekében, Urunk dicsőségére!  

Ennek munkálatai már folynak, lassacskán a végükhöz közelednek. Végezetül 

kívánom Isten áldását a gyülekezet életére, és hogy az elkövetkező 20 

esztendőben is tapasztaljuk meg az Ő szeretetét, ajándékait, áldását ahogyan 

eddig! 

Gyimesi Bence 

 

 

TÖREDÉKEK 
 

Az irattár – hála Szabó Zsuzsa áldozatos gondoskodásának – hat-hét vaskos 

dossziéban őrzi templomunk múltjának relikviáit, fotóit, naplóit. Gondoljuk 

csak el, hogy ennek a két kis kézírásnak, mely az egyik napló-dossziéban a 

lapokat elválasztja, micsoda jelentősége van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagy álljon itt egy esemény beszámoló a szervező Csordás Klári bejegyzéséből 
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Amit meg kell élni 
 

A gyülekezethez nagy fiunkon keresztül 

kapcsolódtunk. Amikor iskolába ment, a 

Pál apostolba irattuk. A kultúránk alapja 

a kereszténység, gondoltam a 

megértéséhez fontos a tanainak ismerete. 

A katolikus iskola előírta, hogy a 

gyerekek vasárnap templomba menjenek. 

Így kerültünk vasárnap a Ligeti 

Református templomhoz. Gergő elment 

hittanra, én meg leültem a kertbe. 

Katolikusként, a hittől távollévőként nem 

akartam a templomba beülni 

képmutatóan. Hamarosan jött egy 

asszony, aki kedvesen megkérdezte, hogy 

mire várok és behívott. Mondta, és ezzel 

egyetértettem, hogy véleményt arról lehet 

alkotni, amit ismerünk. Most már tudom, hogy Hajdú Csabáné, mindannyiunk 

Kati nénije volt. Hála az Úrnak érte! 

Hamarosan kezdődött a templomépítés Keresztúron, ami megmozgatta a 

páromat is. A templom megépülése után éreztem, hogy hazaértem, itthon 

vagyok. Addig csak Pesten dolgozó vidékiek voltunk, akik mindig hazajártak 

vidékre. Voltak barátaink, de igazi közösségünk a gyülekezettel lett. 

A legfurcsább az volt, hogy szinte azonnal befogadtak bennünket. Vendégségbe 

hívtak a templomba, szeretetvendégségbe, ahol sokat beszélgettünk, jókat 

ettünk. Segítettek pl. amikor költöztünk, én is segítettem amikor, amiben 

tudtam. Évekig pucoltam létráról a templom ablakait. 

 

Gyuszi bácsinál konfirmáltam. Nagyon szerettem az ÖREGET. Nagy tudása, a 

Szentföldről, a Biblia tájairól szóló tudósításai elvarázsoltak. Különösen egy 

prédikációja a Jelenések könyvéből hatott rám:  

 „Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból.” 

(Jel.3:16) Megijesztett, sokat rágódtam rajta. Katolikus gyökereim miatt Isten 

képem – a teremtő, igazságos, hatalmas Úrról szólt, akinek csak annyi vagyok, 

mint egy hangya.  

 

Sokáig volt bennem ezért egy megfelelési kényszer. Gyermekkoromtól 

szerettem volna jó lenni, jót cselekedni. Sok idő eltelt, mire felfogtam, hogy 

Jani Gabi 
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nem kell megfelelnem. Az Úr így szeret, ahogy 

vagyok, és elfogad. Sok lépés kellett hozzá, de az 

igazi gátszakadás a Cursillón volt, ahova Dani 

Eszterrel kerültünk. Ez volt az igazi hazatalálásom. 

Heteken keresztül a föld felett repkedtem az első 

szeretet tüzében. Végre a szívem is hazatalált. A 

kisebbik fiam születéséhez tudom hasonlítani ezt az 

örömöt. Eszter elképesztett. Egyrészt a hatalmas 

energiája, másrészt a figyelme. Mikor elköltözött a 

Madár dombról, segítettünk csomagolni. Az egész 

egy nagy káosz volt. Az utcán egy asszony köszönt rá, 

és ő félórán keresztül ott volt számára, jót 

beszélgettek. Nem értettem, de most már érteni vélem. 

Lili a Körösiben kezdte 

iskolai pályafutását. Elsőben Kati néni két kislánynak 

tartott hittan órát. Milyen elképesztő pazarlás, mondja 

a mérnök gondolkodásom. Milyen áldott Isten 

oldaláról. Következő évben szinte az egész osztály 

járt, és Lili lelkész lett. 

Balázsom már szinte a gyülekezetbe született. A 

keresztelője, konfirmációja, és az esküvője is ide köti. 

Három éves elmúlt, amikor a keresztelőt 

megtartottuk, mert felmerült, hogy a párom 

unokahúga, aki református lelkésznek tanult 

keresztelhetné. Ez nem valósult meg, de az esküvőjét 

a nővére celebrálta. Milyen gazdag kárpótlás ez az 

élettől, az élet Urától. Tíz éven keresztül tagja 

lehettem a Keresztkérdések sorozat csapatának. 

Rengeteg testvért kaptam ezen keresztül, hiszen a 

vacsorák után volt idő beszélgetni, megszeretni, megismerni egymást. Értelmet 

nyert az ige: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, 

ha szeretitek egymást.” (János 13:35). Hasonlóan fontos része életemnek a 

HBK. Az évek alatt sok órát töltöttünk a konyhaasztalt körül ülve, életünket, 

gondolatainkat megosztva, közösséget megélve. Jó lenne elmondani, hogy 

mindez mit jelent, de nincsenek rá szavaim. Azt gondolom, hogy ez olyan 

valami, amiről nem beszélni kell, hanem megélni.  Legkedvesebb szolgálatom 

a szülinaposok köszöntése. Hétről-hétre készítem a képeslapokat és 

gondolkodom a rá kerülő igékről. Sajnos nem ismerek mindenkit személyesen, 

de remény él bennem, hogy időnként én is postása lehetek az Úr üzeneteinek.  

Janiné Vakulya Gabriella 

Liliből Nagytiszteletű 
Jani Lívia lelkipásztor lett 

Dani Eszter lelkipásztor 
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IMÁDSÁG   A  GYÜLEKEZETÉRT 
 

 

Zollerné Gabika néni gyülekezetünk oszlopos tagja, Biblia 

óráink előénekese arról is nevezetes, hogy családja 

minden tagjának és tagjáért írt imádságot, amit kis 

füzetben adott át szeretteinek. Megkértük, imádkozzon 

gyülekezetünkért is és tegye itt közzé szavait. Lábtöréséből 

lábadozva, de töretlen buzgalommal és szeretettel küldte e 

sorokat. 

 

 

Édes Atyánk, a Megváltó  Jézusunk által!  Szentlelked  segítségével  „Hozzád 

emelem lelkemet és Benned bízom, Uram!” a Zsoltáros Dávid  szavaival. Ám 

ebben a mostani, egészségünket fenyegető, lelkünket megterhelő, szorongást 

okozó időkben nehéz  szívvel  fordulok Hozzád. Istenünk, most nagyon 

rászorulunk a Te kegyelmedre, ezért  fontosabb a buzgó imádkozásunk, 

különösen a legnagyobb közösségünkért, Gyülekezetünkért! 

                        

Urunk Jézus, a Te „főpapi imádságod” tanítványaidért a példaadó nekem: ahogy 

kéred az Atya Isten őrző szeretetét, hogy mindnyájan egyek legyenek...”Hogy 

felismerje a világ, hogy Te küldtél el engem...”  (János 17). Így 

mai  tanítványaidra, ránk is  érvényes főpapi imádságod, hogy többi 

tanítványodért, a mi testvéreinkért imádkozzunk!  Hiszem,  Istennek ez a célja 

velünk, az Ő dicsőségére. 

Ezért könyörgök Hozzád  Úr Jézus!  Segíts nekünk Isten tetszésére imádkozni  

„Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem, ímé  megnyitom” énekelve énekünket!  

Urunk, Istenünk, bárcsak „Szárnyad árnyékába” menekülnének az emberek és 

látná be  a Világ – a  mostani figyelmeztető, ijesztő globális jelek által is – hogy 

„Te vagy az Úr és nincs más Isten rajtad kívül (a 46.9. zsoltár szerint) és Ézsaiás 

is ezt vallja, (Ézs.44.6). Még  fontos emlékezni: „Te voltál hajlékunk 

nemzedékről, nemzedékre...” (a 90. zsoltárból, mely Mózes imádsága). 

Egy  mai, korunkbeli ének szerint is szólok Hozzád, „Jézus, szavad  által eltölt 

a remény, Kapu nyílik a Jövőre, bennem élsz, Benned én...” 

Uram, e reménnyel  imádkozom a mi kedves, lelkes   Gyülekezetünkért: 

őrizz  meg minket ebben az ínséges időkben! Segítsd Lelkeddel  a távolság 

ellenére is egységünket, összetartozásunkat, most, amikor sajnálattal hiányolva 

egymás személyes közösségét, erre van  a legnagyobb  szükségünk! 

Fotó: Dereráné Varga Éva 
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Add Lelked segítségét Urunk, hogy megmaradjon országunkban és az egész 

világon a Keresztyénség!  Segíts ápolni  az egységet, Úr Jézus, közöttünk, Te 

légy „Vezérünk, Mesterünk” és segítsd, hogy  be tudjuk tartani  a Te „új 

parancsodat”: „úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” (János 

17.) 

Hálát adok Istenem, hogy személyesen is megéltem gyülekezetünkben a testvéri 

szeretet áldásos hatását. Több alkalommal áradt felém – így jelenleg is- nehéz 

próbáimban: „Az Igazak buzgó könyörgésének  nagy haszna van!” (Jakab 

Apostol) 

Atyánk, kérlek, őrizd meg, és áldd meg lelki Vezetőinket a Te erőddel Szent 

szavad hirdetésében, és sokféle szolgálatukban és egyéb szolgálattevő 

feladataikban! Ugyanezért könyörgök a Diakónusaink szolgálatának áldásáért, 

hogy hűségesen tudjanak helytállni munkájukban!  A Gyülekezetünk összes 

Tagjára kérem áldásodat, jó Istenem! 

 Végül  kérem és kívánom Istentől, ismételve  a vasárnapi Liturgiás-lap utolsó 

sorának áldását   a 23. Zsoltárunk szavai szerint: 

 

AZ  ÚR  LEGYEN  GYÜLEKEZETÜNK  ŐRIZŐ PÁSZTORA 

 

Zoller Gabi  

 

 

 

 

  Ha munkánkat támogatni kívánja 
 

Budapest-Rákoskereszturi Református Egyházközség 

OTP 11784009-22222820 

 

Keresztúri Református Misszió Alapítvány 

CIB 10700615-46837301-51100005 

 
Az SZJA 1%-ról szóló ajánlást a Keresztúri Református 

Misszió Alapítvány részére lehet felajánlani, melynek 

adószáma: 18195998-1-42. 

 



 

34 

Meghatározó élmény 
 

Számomra a legmeghatározóbb emlék mindmáig a 

legelső Istentisztelet, amin itt részt vettem, több mint 

10 évvel ezelőtt. 

Akkoriban nagyon mélyen voltam, mélységes mély 

szomorúság és keserűség töltötte be minden napomat. 

2009 nyarán ért életem egyik legnagyobb csalódása, 

aminek nem kevés köze volt az egyházhoz és más 

református hívőkhöz, köztük ráadásul néhány fontos 

tisztet betöltő egyházi tisztségviselőhöz. A lelkész, 

akinek a gyülekezetéhez tartoztam, teljesen elvesztette 

előttem a hitelét, nem jártam többé arra az 

Istentiszteletre, hányódtam-vetődtem, és végül 

(Szombathy) Gyuszi bácsihoz fordultam, hogy 

segítsen, mondjon nekem egy olyan lelkészt, aki hiteles és őszinte, én elmegyek 

akár vidékre is, nem számít, hova kell menni. Gyuszi bácsi Édesapám 

iskolatársa volt, ő keresztelt és konfirmált engem, tehát régóta ismertem, és 

megbíztam a véleményében. Így válaszolt: 

- Rékám, próbáld meg a rákoskeresztúri Istentiszteletet, ismerem jól azt a 

fiatal lelkészt, szerintem neked is tetszeni fog, lelkes és őszinte. Ráadásul az egy 

igen jó gyülekezet. 

Hallgattam Gyuszi bácsira, és 2009 december 30-án, az év utolsó 

Istentiszteletére ide jöttem ki, jó messzire a Belvárostól, ahol lakom. Már 

ahogyan a lépcsőn mentem felfelé, csupa mosolygó embert láttam. Kedvesen 

szóltak egymáshoz is, hozzám is; látszott, hogy szívesen fogadnak minden új 

testvért. Azonnal érezhető, szinte tapintható volt a családias hangulat. Az 

igehirdetés pedig végképp meggyőzött arról, hogy itt a helyem. Pontosan erre 

vágytam, erre a tiszta, világos, őszinte és természetes hangra, ami a mi 

lelkészünket jellemzi. És az, hogy lényegében Gyuszi bácsi terelt ide, abba 

templomba, amiért annyit dolgozott, és amit azóta is csodálok minden egyes 

Istentisztelet alatt, az teljesen egyértelművé tette számomra, hogy Istennek is 

tetszik, hogy itt kötöttem ki. 

Szabó Réka 

 

 

 

 

Szabó Réka 



 

35 

Kezdetek – mozaikok 
 

Már a rákosligeti gyülekezetben is tag volt, 

a kezdetektől részt vett a templom 

építésében, az új gyülekezet életében. 

Néhány éve elhunyt férje is presbiterként 

szolgált, ő ma is ezt teszi. Azt kértük, idézzen 

fel az elmúlt évtizedekből néhány, számára 

fontos pillanatot.  

 

 

Istentisztelet az alsó szinten 

 

Még nem épült fel a templom felső 

szintje, amikor már elkezdődtek az 

Istentiszteletek a már kész alsó 

szinten. Mivel a ligeti és a keresztúri 

gyülekezetre egy lelkész volt, így 

Keresztúron hamarabb, ½ 9-kor 

kezdődött az Istentisztelet. A 

teremben nem volt fűtés, de ez 

senkit nem tartott vissza, hogy részt 

vegyen az Istentiszteleten. Abban az 

időben kevesen voltunk, de 

mindenki örömmel és lelkesen 

vállalta azt a feladatot, amit el tudott 

végezni. Mi Ádámmal a lenti szint 

takarítását vállaltuk. A nagyteremben kb. 40-50 szék volt, amit szombatonként 

mindig ki kellett pakolni ahhoz, hogy a termet takarítani és felmosni tudjuk. 

Mivel hideg volt odakint és a teremben nem volt fűtés, így mindig izgalommal 

vártuk, hogy másnap reggelre az Istentiszteletig illetve a székek 

visszapakolásáig felszárad-e a terem. Szép emlékként őrzöm ezeket a szombat 

délutánokat. Emlékeim szerint reggel korán mentünk és pakoltuk vissza a 

székeket. 

Születésnaposok köszöntése 

 

Pécsett egy metodista gyülekezetben jártam, ahol az Istentisztelet végén 

köszöntötték a születésnaposokat. Akkor merült fel bennem a gondolat, hogy a 

kedves gesztus mellett milyen jó lehetőség lenne arra, hogy ebben az induló 

Szabados Jutka 

A gyülekezeti terem még fűtés nélkül 
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gyülekezetben a testvérek megismerhessék egymást. Kezdetben Nagyné Bakos 

Gabi vállalta a képeslapok elkészítését, tőle vette át Janiné Gabi, aki azóta is 

hűségesen végzi ezt a szolgálatot. 

 

Szombat délutáni szeretetvendégségek 

 

A gyülekezet épüléséhez hozzátartoztak a rétegalkalmak kialakulása. Havonta 

egyszer, szombat 

délután összejött egy 

kis csapat, igével, 

szeretetvendégséggel, 

beszélgetésekkel 

erősítettük a közösséget 

és a hitünket. Hosszú 

ideig ezeknek a 

szombat délutánoknak 

fő házigazdája Zoltán 

Zsuzsanna volt, aki 

nagy lelkesedéssel 

hívogatott mindenkit. 

Az alkalmakról egy 

napló is készült, ennek 

gazdája Dobiné Husztik Ilona volt, aki minden alkalomról egy beszámolót 

készített és a naplóba gyűjtötte. Számomra talán a legemlékezetesebb alkalmak 

az ünnepekkel egybekötött délutánok voltak. Zsuzsanna mindig az alkalomhoz 

illően megterített (nagypéntekre emlékezve fekete terítővel) és ünnepek 

közeledtével a kultúra is helyet kapott. Ezeken az alkalmakon nagy élmény volt 

hallgatni Horváth Kálmán szép orgánummal, kívülről elmondott, az alkalomhoz 

illő vers idézeteit. 

 

Páratlan Istentisztelet 

 

Amikor Szabó Lajos lett a ligeti (és egyben keresztúri) lelkész, akkor felesége 

Noémi, aki szintén lelkész volt, elindította Rákoskeresztúron vasárnap 

délutánonként az un. páratlan Istentiszteletet. Ez egy kevésbé liturgikus, 

kötetlenebb alkalom volt, sok énekkel, zenével, bizonyságtétellel, imával. 

Ennek missziós jellege is volt, sokfelé hívogató cédulákat tettek ki ilyen és 

hasonló szöveggel: „Akarod-e megismerni Istent személyesen?”. Sokan jöttek 

olyanok, akik a hagyományos Istentiszteletre nem jártak, majd később 

gyülekezetünk oszlopos tagjai lettek. 

Szeretet vendégség 
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Istentiszteletek a felső szinten 

 

Amíg a két gyülekezetnek (ligeti és keresztúri) egy lelkésze volt, az 

Istentiszteletek ½ 9-kor kezdődtek, hogy 10 órára Ligetre érjen a lelkész. A 

templomot reggel 8-kor mi nyitottuk és ez a szokás megmaradt akkor is, amikor 

az Istentiszteletek már 10 órakor kezdődtek. Jó volt ez az idő elcsendesedésre, 

beszélgetésekre, ismerkedésre. 

A templomba jövőket hosszú éveken 

át Szabados Ádám fogadta, nagy 

szeretettel és érdeklődéssel.  

Nemcsak kézfogással köszöntötte a 

bejövőket, hanem  észrevette az új 

látogatókat és  ha valakit szomorúnak 

látott, megszólította. Utólag hallottam 

többektől, hogy milyen sokat jelentett 

nekik az a bátorító szó, amit 

gyászban, nehéz időben a kézfogás 

mellett Ádámtól kaptak. Betegsége 

után vették át ezt a szolgálatot többen 

a presbiterek közül. 

 

Reggeli áhítatok 

 

Nosztalgiával emlékszem vissza ezekre az alkalmakra. Sóskuti Zoltán 

idejövetele után nem sokkal, 2007 őszén kezdődtek. Egy lelkes kis csapat hétfő 

reggelenként munkakezdés előtt, 7 órától összegyűlt a templomban, hogy a 

hetet együtt, imádságban, áhítatban kezdjék. Felejthetetlenek voltak azok a 

reggelek, amikor sötétben, a csillagos eget nézve indultunk az áhítatra. Ez egy 

meghitt, nyitott, kis közösség volt, kb. 8-10 ember. Pár szóban mindenki 

beszámolt az elmúlt hét örömeiről, nehézségeiről, volt egy rövid áhítat, majd 

közös imádság. Sok erőt adott ez a közösség gyászban, problémákban. Sajnos a 

sokféle más, újabb program és a reggeli felkelés nehézségei (mazochisták 

alkalmaként vonult be a köztudatba) megszüntették ezt az alkalmat, de 

sokunkban él a remény, hogy egyszer újra indul. 

 

 

 

 

 

 

Szabados Ádám presbiter (1942-2016) 
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Alapítvány 

 

A rákosligeti közösségnek volt egy alapítványa, de amikor önállóak lettünk, 

szerettünk volna egy saját alapítványt. Így alapította meg a gyülekezet a 

Keresztúri Református Misszió Alapítványt. 3 év után ez közhasznú alapítvány 

lett és így jogosultak lettünk az 1% megajánlására is, valamint majdnem minden 

évben részt vettünk 

valamilyen pályázatban. 

Így került sor a szaletli, a 

grillező, az előtérben lévő 

pad, valamint sok más 

megvásárlására, sokféle 

tevékenység támogatására. 

Amellett, hogy anyagilag 

támogatni tudjuk az 

alapítvány segítségével a 

gyülekezet sokféle 

programját, nagy öröm volt 

számunkra, hogy az elmúlt 

években egy tini csoportot 

„örökbe fogadhattunk”, azaz a programjain részt vehettünk és az ezzel járó 

kiadásaikat támogathattuk. 

Szabados Ádámné Jutka 

 

 

RELIKVIÁK 
Amikor kezembe vettem a régi albumokat, elolvastam a beküldött cikkeket, 

világossá vált, hogy a 

templom építésének gondolata 

és a ma közt eltelt harminc 

esztendő, de akárcsak a 

felszentelés óta eltelt húsz év 

rengeteg olyan relikviát, 

történetet, dokumentumot, 

emberi pillanatot tartalmaz, 

melyet nemhogy bemutatni, de 

felsorolni sem lehet. itt egy 

fotó példaképpen. 

A grillező felavatása 

Biblia kör vezetők 2010 
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Vagy még néhány 

 

 

 

Mi mindent lehetne még elmesélni… De nem fér bele a lapba. Belefér viszont 

az emlékezetünkbe, beszélgetéseinkbe, az Úr asztala mellett elhangzott 

személyes hitvallásokba, a szószékről kimondott igék erejébe, az esküvők, 

keresztelők, temetések perceibe, az együtt hullatott könnyek és kacagások 

pillanataiba. Megkapja mindezt mindenki, aki eljön közénk, ebbe a 

gyülekezetbe, mely egybeforrt, de tárt kapukkal fogadja az újonnan érkezőket. 

- dm - 

 

Kettőspont c. lap. (korábbi nevén: Keresztút/r)  

XIV. évf. 25. szám, 2020 Nyár 

Címlap fotó: Jani Lili, Horváth István  

A lapszámot szerkesztette: Dr. Derera Mihály  

A lapszámot lektorálta: Szabados Ádámné  

Felelős szerkesztő: Sóskuti Zoltán lelkipásztor  

Kiadja: Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  

Nyomda: Áldási Pálné  

SOLI DEO GLORIA  

B.földvári kirándulás 

Lapunk elődjének első száma 
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Lelkipásztori ima 
 

Urunk, Te voltál hajlékunk..., Te építettél fel minket, Te hívtál el egyenként 

bennünket, Te cselekedtél szemünk láttára. Dicsőítünk ezért, lelkünkből 

kiömlik Feléd a hála, ha visszagondolunk mindarra, amit átélhettünk mi együtt 

itt! 

 

Ennek a hálának az örömével szeretnénk könyörögni Hozzád: végezd tovább 

köztünk munkádat! Ha Te nem jössz tovább velünk, el sem indulunk. Kevés 

minden emberi erőnk, jóakaratunk, szépnek tűnő tervünk... Ha Te nem építed a 

Házat, az Egyházat..., ha Te nem őrzöd a várost, az Egyházközséget, akkor 

minden hiába...  

 

Bocsáss meg azért, amikor meghűlt bennünk a szeretet; amikor nem jól 

döntöttünk; amikor magunkkal voltunk eltelve; amikor ítélkeztünk; amikor 

kevés volt bennünk az együttérzés; amikor szolgálatunkba bűn vegyült; amikor 

szóltunk, pedig nem kellett volna, és amikor nem szóltunk, pedig jó lett volna; 

amikor... Te tudod, Urunk... Add tudnunk nekünk is, add, hogy fájjon,  bánjuk 

és adj feloldozást, igen, mert Nálad van a bocsánat! 

 

Urunk, szeretnénk szeretni Téged, jobban és jobban, és Benned egymást is, úgy, 

ahogy Te szeretsz! Köszönjük, hogy Megváltottál minket, a Te keresztedből erő 

és megbocsátás és szeretet árad ma is. Járjon át mindent ez a Te szereteted, 

kérünk! 

 

Adj közénk egységet, áldást és békességet! Növeld a megtérők számát hétről-

hétre! Könyörgünk további munkatársakért – a régieket pedig erősítsd tovább, 

kérünk! Engedd, hogy legyünk hegyen épített vár itt, Budapesten, hadd 

lehessünk só iskolánkban, munkahelyünkön, lakókörnyezetünkben – és 

legfőképpen a családunkban! 

Hadd tükrözzünk Téged, hadd csinálhassunk kedvet követésedhez, hadd 

találkozhasson Veled, aki közénk jön! 

 

Téged imádunk, azért, Aki vagy!  

Benned bízunk, Tiéid vagyunk – adj Rád figyelést, vezetést, engedelmes szívet, 

tiszta, őszinte és hűséges szolgálatot, maradj velünk! 

 

Ámen! 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor 


