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Templomépítő lelkipásztorunk:

Nt. Szombathy Gyula



Az 1995-ben az építkezésről döntést hozó presbiteri 
gyűlés után készült kép

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

Dr. Hajdú Csaba gyülekezetünk 
gondnokának fényképe

1995 július 26.-án volt a 

templom alapkőletétele.

„ Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent 

papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek 

kedvesek Istennek Jézus Krisztus által!” 1Péter 2,5



A templom 
építése 
1995-2000

Ha az Úr nem építi a 
házat, hiába 
fáradoznak az építők.

Zsolt 127,1



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.



2003-2007 A Rákosligeti 
Református Gyülekezet
részeként

Szabó Lajos - Szabóné Zimányi Noémi 
szolgálatával 

• -születésnaposok köszöntése

• -kreatív gyerekmunka, kisgyerekes családok 
csatlakozása

• -páratlan Istentisztelet



Gyülekezet építés 

• Gyuszi bácsi, Ligeti gyülekezet

• Református Istentisztelet az 
evangélikus templomban

• Szeretetvendégség –
Zoltán Zsuzsanna néni

• Istentisztelet az elkészült alsó 
szinten

• gyülekezeti táborok

• Templomszentelés
2000. július 2

• Gyuszi bácsi két 
gyülekezetben szolgál 
2003-ig



2007.01.01. Budapest –
Rákoskeresztúri Missziói Református
Egyházközség

Önálló, új presbitérium, gondnok: dr. Hajdú Csaba
hitoktató: dr. Hajdú Csabáné, Kati néni
megválasztott lelkipásztor 2007.aug.1-től Sóskuti Zoltán



Sóskuti Zoltán gyülekezetünk lelkipásztora 2007-től
A gyülekezeti hagyományok folytatódnak és kiegészülnek



Az első lépések… Uram, kihez mehetnénk…

• Presbiterek, testvérek látogatása

• Munkatársi nap

• Csendes hétvége Albertirsán

• IFI Kör előkészületei, indul 2008 
januárjában

• Keresztút 1.szám 

• Missziói nap 2008.május 10.

• HBK vezető képzés

• Kálvin kurzus

• Baba-Mama 

• Szerdai biblia óra

• Hétkezdő áhitat

A Z E G Y H Á Z T A G F O G A D A L M A Az én egyházam Krisztus egyháza. 
Olyan emberekből áll, mint amilyen én vagyok. Az én igyekezetem vagy 
közönyösségem is hozzájárul ahhoz, hogy olyan, amilyen. Azt szeretném, 
hogy az egyházam lámpa legyen a zarándokok számára és vezesse őket 
Krisztushoz, a jósághoz, igazsághoz, szépséghez. Az lesz, ha én is az vagyok. 
Az én egyházam barátságos, ha én is az vagyok. A templompadok telve 
lesznek, ha én is segítek azokat megtölteni. Az én egyházam nagy munkát 
fog végezni, ha én is munkálkodom.  Az én egyházam nagylelkű 
adományozó lesz, sok célra, ha én is nagylelkű adakozó vagyok. Az én 
egyházam sokakat vonz istentiszteletére és testvéri közösségébe, ha én is 
példás, vonzó, keresztény életet élek. Az én egyházam a hűség és szeretet, 
a bátorság és a hit egyháza, a nemes lélek egyháza, ha én is azzá teszem, 
ha én is telve vagyok ezekkel. EZÉRT: ISTEN SEGÍTSÉGÉT KÉRVE ÚJRA 
ODASZENTELEM MAGAMAT ANNAK, HOGY ÉN IS LEGYEK OLYAN, 
AMILYENNEK EGYHÁZAMAT SZERETNÉM LÁTNI.
(Református harangszó Hévízgyörk, III./1. – Babosné László Gitta gyűjtése)

Keresztút, 8. oldal Bp.Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség



Bemutatkozás
„És táncolva éneklik: minden forrásaim 
Tebenned vannak (Uram)!” (Zsolt 87,7)

Csak az adhat tovább vigasztalást, aki maga is 
kapott! Csak az segíthet a szenvedőkön, aki maga 
is szenvedett. Csak az erősíthet kísértésbe 
jutottakat, aki maga is volt kísértésben.„
(W. Bush: Isten megkísértett szolgái 124.o.) 



Lelkészeink
és 

beosztott 
lelkészeink



Teológus hallgatók Sóskuti Zoltán  
mentorálásával



Küldetésünk…
 CSALÁDIAS, SZERETETTEL TELI GYÜLEKEZET

 ahol a gyülekezet tagjai ismerik, szeretik, elfogadják és

segítik (lelkileg és fizikálisan egyaránt) egymást, ahol a

diakónia (befelé és kifelé) természetesen együtt jár az

evangélium hirdetésével (Jn 13)

 MISSZIÓI ELKÖTELEZETTSÉGŰ, NYITOTT ÉS BEFOGADÓ

GYÜLEKEZET

 ahol a gyülekezet tagjainak fontos, hogy a „kívül valók”

bejöjjenek, és otthonra találjanak közösségünkben;

komolyan veszik, marasztalják és segítik mindazokat, akik

bármilyen módon, bárhonnan, bármi célból gyülekezetünk

hatókörébe lépnek – munkálva a bejövők megtérését,

Krisztusba gyökerezését (Mt 28, 18-20; Róm 15,7)

 KRISZTUS-KÖZPONTÚ GYÜLEKEZET

 ahol a szolgáló munkatársak mind Jézus Krisztusban

gyökereznek, Vele élő kapcsolatban élnek, s Rajta keresztül

találnak egymásra, s tudnak együtt szolgálni mint tagok,

igyekezve ebbe bevonni a gyülekezet minden tagját (1Kor

12)



•  Református gyülekezet

•  ahol Isten Igéje áll a középpontban, komolyan véve a reformátori 
hagyományt, ugyanakkor készen állni rugalmasan a keretek, formák 
folyamatos, bátor és egyben körültekintő, tapintatos megreformálására 
(a tartalomból semmit nem engedve) (2Tim 3, 16-17)

•  A Szentlélek által mozgatott gyülekezet

•  ahol Isten Szentlelke által, Rá hagyatkozva, vezetését keresve, 
kitartóan imádkozva cselekednek és engedelmeskednek a tagok mind a 
gyülekezeti élet irányításában, a szolgálatban, mind pedig a maguk 
életében (Csel 13, 2-4)

•  Szolgáló, munkatársak által működő gyülekezet 

•  ahol nemcsak a lelkipásztor(ok) szolgálnak, hanem Isten Lelke által 
szolgálatra hívott, arra a gyülekezet által elfogadott, a gyülekezet 
vezetői által meghívott és felkészített munkatársak együtt 
munkálkodnak (2Tim 2, 1-3)

Küldetésünk…



Küldetésünk…
•  Egységben, de kiscsoportokban élő közösség gyülekezet 

•  ahol azok a tagok, akik hét közben kisebb csoportokban (azok 

hálózatában) vannak együtt (személyesebben, nagyobb intimitást biztosító 

légkörben, intenzívebben élve meg a hitet és a közösséget), vasárnap az 

Istentiszteleten mindnyájan együtt vannak, ünnepélyes formában, Istent 

együtt dicsőítve élik meg a Krisztushoz, keresztyén gyülekezetbe tartozás 

örömét (Csel 2,46)

•  Elkötelezett tagokból álló gyülekezet

•  ahol a tagok komolyan veszik Krisztushoz tartozásukat, szeretik és építik 

gyülekezeti közösségüket, akik tisztában vannak gyülekezetük céljaival, azt 

hitvallásosan és tevékenyen felvállalják, s a maguk életében is tudatosan 

elkötelezik magukat a lelki formálódásra, Isten Országának hirdetésére, 

Krisztus kiábrázolására, az alázatra és az imádságra

•  Gyülekezetünk élete, hangsúlya személyes és közösségi történeteinkben 

van

• melyekben magát Istent ismerhetjük meg, bennük Isten lenyűgözően 

szép munkájával („keze nyomával”) találkozhatunk, melyek tanúságtételként 

tanítják, emlékeztetik, motiválják személyes és közösségi életünket 



Mérföldkövek az életben / Kapu a külvilágra



Belaktuk a 
közösségi 
tereket



Gyülekezeti életünk témái, 
éves mottói

◆ 2008: „A misszió éve”

◆ 2009: „A belső építkezés éve”

◆ 2010: „A vigasztalás, lelki gondozás éve”

◆ 2011: „A gyerekmunka éve”

◆ 2012: „A misszió (evangelizáció és diakónia) éve" 

◆ 2013: „A (testvéri) KÖZÖSSÉG ÉVE " 

◆ 2014: „Az identitás éve”

◆ 2015: „Az összetartozás éve" 

◆ 2016: „Növekedés és továbbadás éve”

◆ 2017: „A megújulás éve”;

◆ 2018: „Tanulás éveként”.

◆ 2019: „A TEMPLOM ÉVE”

◆ 2020: „Az egyház éve”

1Thess 1, 2-10

„Hálát adunk Istennek mindenkor 

mindnyájatokért, amikor 

megemlékezünk rólatok 

imádságainkban, mert szüntelenül 

emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk 

színe előtt hitből eredő munkátokat, 

szeretetből jövő fáradozásotokat és 

a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett 

reménységetek állhatatosságát; 

mivel tudjuk, Istentől szeretett 

testvéreink, hogy választottak 

vagytok. Mert a mi evangéliumunk 

nemcsak szavakban jutott el 

hozzátok, hanem erővel, 

Szentlélekkel és teljes 
bizonyossággal is.

Gal 6,2

„Egymás terhét hordozzátok, és így 
töltsétek be Krisztus törvényét.”

2020 vezérigéi:



Missziói nap 2008 május 14



Családi nap 
az Akadémia 
telepen
2009.05.23.

Egy missziói mozdulat, 
amely meggazdagította a 
szolgálókat.



Énekelve 
dicsérjük 
az Urat



Kulturális programok

Szabó Zsuzsa 
szervezésével
Kiállítások, városnézés, 
temetői séta…



Felkészülés a felújításra 2019 nyarán



Felújítás
1

Ökumené 
a felújítás 
alatt
2019.06.23.-08.25.



Járvány és
gyülekezeti
élet
1

2020
03.21.-06.14.
csak internet

Látogatás
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HBK

Ifjak Lelkészünk



IFI



IFI az őskorból



A kezdetek 
Isten 
áldásával



Időseink
adventi 

karácsonyi 
szeretet 
vendégsége

Egymás terhét hordozzátok, és így 
töltsétek be Krisztus törvényét. 

Gal 6,2



Amikor a 
szaletli is 
szőlőt 
terem…



Kerti örömök



Házi
Biblia
Körök



Testvérgyülekezetünk: 
Vajszló 2007

első látogatás



Presbiteri eskütétel 2018.01.07.



Keret-Konfi



Hétköznapok 
és ünnepek 
szolgálunk és részt veszünk…



Egész életen át…
bölcsőtől a koporsóig       



2018-as eseményekGyermekeink



Gyermekeink… télen…



Gyermekeink
Nyári alkalmak



Magvetőink
A gyermekek közt 

szolgálók
csapata



Húsvéti játszóház



Sebőkné
Babos Boglárka



Eszter 
búcsúztatására



SZAJOL
nyári gyülekezeti tábor



2011.11.13. Szeretet vendégség

vendégünk: Nt. Gulácsy Lajos 
nyugalmazott református püspök 
Kárpátaljáról, mesélt a Gulágról

2014.09.28. Molnár Istvánné, 

Erzsi néni 100éves
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Életképek…
Gyülekezeti pillanatok



Rétes 
készítés…



Képek a 2000 júliusi 
templomszentelő Istentisztelet 
utáni pillanatokról

R. Faragó Zsuzsa jóvoltából, aki a kórussal énekelt az 
eseményen.(Barna Zsuzsa vezényelte Händel: 
Halleluja-ját.)



2020. Július 26.
20 éves évforduló



Ü
n

n
ep

i l
it

la
p



Gyülekezeti jellegzetességek:

Sunday band
Orgonaművész kántor
Gyülekezeti énekeskönyv 1.,2.
Konfirmandus füzet
Keresztelési patrónusok 
Konfirmálási mentorok
Gazdag szolgáló csapat
Hiteles gyülekezeti tagok

- Istentisztelet

- Gyerekistentiszteletek – 4 csoportban (hetente)

- Húsvéti- / Adventi gyerekdélutánok

- Presbiteri alkalom (havonta)

- KeRet-Konfi-délutánok (havonta)

- Kisfecskék-Sasok-délutánjai (havonta)

- Szerdai Bibliaóra (hetente)

- Imaóra (hetente)

- Kánon Kör (hetente)

- Házi Biblia Körök - 7 csoportban (kéthetente)

- KonfIFI (konfirmandus előkészítő) (hetente)

- Ancora (IFI középiskolásoknak) (hetente)

- „TeSóK” ( fiatal felnőtteknek) (kéthetente)

- Baba-Mama Klub (hetente)

Magvetők (gyermekek közt szolgálók) találkozója

- Keresztkérdések I. (évente) – alapozó evangélizációs jelleggel

- Idősek Adventi Vendégsége

- Nyári gyülekezeti napok Templomunkban

- Nyári Hittanos Napközis Tábor

- Házas Hétvége (évente)

- Tavaszi Konfirmandus-IFI Hétvége (évente)

- Őszi IFI Hétvége (évente)

Nyári elutazós IFI tábor

- Úrvacsorai előkészítők (alkalmanként)

- Kulturális programok, tematikus kulturális nap

- Buszos kirándulás

- Munkatársi Nap (évente vagy félévente)

Keresztelési kapcsolattartók találkozása (félévente)

Tervezett alkalmaink 2020-ban


