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… ne törjön meg 
rajtunk az a 

folyamat, ami 
elindult onnan a 

bethlehemi 
jászolbölcsőtől 

 
 
 
 
 
I. évfolyam 1. szám Karácsony 
 
Kedves Olvasó! 

Karácsonyt ünneplünk: Jézus születésére esik a fény és a figyelem! 

Forrásunk ez, melyből egész esztendőn át táplálkozunk. Egy út kezdete 
– egy úté, mely a golgotai keresztig vezetett! Ez az út nem ott kezdődött 
Bethlehemben, hiszen Isten a Kezdettől munkálja az ember javát és 
üdvösségét. Így szólította a Teremtő az embert természeti és történelmi 
eseményeken át, prófétáin és más kiválasztott szolgáin át a Szentlélek 
által. 

Azonban mégis valami ÚJ KORSZAK kezdődik el Jézus földre jöttével: 
egészen közelivé lesz az Isten: s egyúttal döntésre hív! „Elközelgetett az 
Isten Országa” – olvassuk az evangéliumok elején. Isten úrsága, hatalma 
és szeretete érkezett el hozzánk. Mindazok, akikhez elért ez a jóhír, Isten 
szeretete és ereje, befogadták, maguk is részesei lettek ennek az újnak, s 
egyben továbbadóvá váltak és válnak azóta is. 

Így vagyunk mi is ennek a folyamatnak a részesei, s így hív(hat)unk 
meg mi is másokat Isten örömébe – mint új, immár önálló és élő 
gyülekezet. Ez sem ma kezdődött. Benne 
van évek, évtizedek alatt sok-sok áldott 
testvér munkája és imádsága, akik ennek a 
betlehemi fénynek a hatása alatt kezdték 
lerakni egy új lelki közösség alapjait.  

Ebben a hosszú  folyamatban most mégis 
elhagytunk egy fontos mérföldkövet. Önállóan, 
szárnyainkat bontogatva kereshetjük azt az irányt, melybe Isten hív 
bennünket. Nagy felelősség ez! Nagy lehetőség is, nagy öröm is! Ez a kis 
lap is egy jelzés ebben. A „Jézus követése” című korábban közös 
gyülekezeti lap mellett egy új saját újság. Cikkek, versek, tudósítások, 
Igék, híradások követik egymást, melyeknek hivatása, hogy 
motiváljanak, megmozgassanak, elgondolkoztassanak, kérdezzenek és 
vezessenek minket. Most Karácsonykor, egy év végén, egy új esztendő 
küszöbén a fényt és a figyelmet az értünk született Megváltóra, a rólunk 
gondoskodó Atyára és a jövőben vezető, utat mutató Lélekre irányítsák. 
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Szerény vállalkozás ez – melyben a Kedves Olvasó segítségére, jövőbeli 
ötleteire, írásaira is számítunk. Nyitottságot, elnézést és imádságot 
kérünk. Minden kezdet nehéz, de szép is. Adja az Úr, hogy ez az újság 
még sok számot érjen meg, legyen egyre színesebb, érdekesebb – 
olvassák egyre többen. Közben pedig fiatal reményteli gyülekezetünk is 
lehessen mind színesebb, érdekesebb – legyünk mind többen és többen. 
Mindez azonban csak annyit ér, amennyire Krisztusra mutat, amennyit 
kiábrázol a mi Urunkból! 

Adjunk hálát a múltért, csendben idézzük fel azoknak az arcát, akik 
építették a fizikális és a lelki házat itt Keresztúron, s lássuk meg 
mögöttük Isten mosolyát! Aztán vegyünk egy nagy levegőt, feszüljünk 
neki a célnak, amelyre rendeltettünk, mi, együtt, hogy ne törjön meg 
rajtunk az a folyamat, ami elindult onnan a bethlehemi jászolbölcsőtől, a 
Golgotán át, s elért egészen személyesen HOZZÁD is! 

 Sóskuti Zoltán lelkipásztor 
 
 

GG YY ÜÜ LL EE KK EE ZZ EE TT II   
EE SS EE MM ÉÉ NN YY EE II NN KK BB ŐŐ LL ::   
(2007. augusztus-december) 

 
[a teljesség igénye nélkül…] Nyári közös gyülekezeti tábor Tahiban; 
Munkatársi Nap; Hittanos Évnyitó Istentisztelet; Hétfő Reggeli 
Csendességek elindulása; Szerdai Bibliaóra „zászlóbontása”; A Baba-
Mama Klub, gyülekezeti hittanórák, konfirmáció újraindulása 
(folytatása); Presbiteri órák elindulása; Gyülekezeti hétvége Albertirsán; 
Szabó Lajos és Szabóné Zimányi Noémi köszöntése, tiszteletbeli 
presbiterek avatása; Október 23-ai ünnepség; Hitmélyítő hét 
 
Megkereszteltek: Németh Lili; Hunyadi Réka; Hunyadi Anna; Palásthy 
Anita; Kamarás Máté Gergő; Drabik Renáta; Gilicze Dorka; Tóth 
Levente; Koós Kamilla Réka; Koós Károly Levente– Isten áldja meg a 
szülőket, keresztszülőket, adjon jó előmenetelt! 
Házasságkötések: Kocsis Sándor-Győrvári Orsolya – Isten áldását 
kívánjuk közös életükre! 
Temetések: Cseh-Szombathy László, Halmosi Gyuláné; Basa Imre, 
Horváth Károlyné; Pálmai Zsuzsa; Hartmann Hubert; Kiss Lászlóné;  
Polyánszky Zoltánné – Isten vigasztalását kérjük a gyászoló 
családoknak! 
 

A gyülekezet 
életéből 
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SS ZZ AA BB AA DD OO SS   ÁÁ DD ÁÁ MM NN ÉÉ   
II LL LL ÉÉ SS   HH II TT EE   

Nemrég olvastam az I. Királyok 18:21-46-ban arról, ahogy Illés a 
túlerővel, a Baál papok seregével szemben kiáll az ő Istene mellett, és 
hiszi, hogy Isten bebizonyítja önmagát, és égből kapott tűzzel 
meggyújtja a vizes oltárt. Sőt Isten hatalmának még nagyobb 
felmutatására az oltárt még 12 vödör vízzel is lelocsolta. És Isten nem 
hagyta cserben az őbenne hívő szolgáját, hanem megmutatta hatalmát. 

Nagyon megragadott ez a már sokszor olvasott történet. Hát ilyen 
Istenünk van, akinek van hatalma emberileg reménytelen, képtelen 
dolgok megtételére, és aki ilyen hitet tud adni az ő szolgájának. 

Magamra tekintve: milyen kicsinyhitű tudok lenni, mennyire nem 
merek Istentől nagy dolgokat kérni. Hát még kiállni és megmutatni a 
körülöttem élő hitetlen embereknek, hogy ilyen hatalmas a mi Istenünk. 
Ahogy Illés mondta: „És tudja meg e nép, hogy te az Úr vagy az Isten”. 

Merünk-e Istentől nagy dolgokat kérni és hinni, hogy Ő megadhatja? 
Tudjuk-e azzal az alázattal kérni, mint Dániel: „de ha nem tenné is”, 
vagy nem azonnal adná meg. Hisszük-e, hogy Isten új életet, új szívet, 
megújult kapcsolatokat, szabadulást tud adni? 

Sok csodát megtapasztaltam az életemben, amikor Isten minden külső 
körülmény ellenére cselekedett, de voltak, vannak olyan kéréseim is, 
amelyek még mindig Isten előtt vannak, és várnom kell a beteljesülésre. 
Hiszem, hogy nem felesleges az az idő, amikor Isten ígéretének 
beteljesülésére várakozunk: Isten közelében tart. A várakozás időszaka 
is áldás lehet, ha hitben (és nem keserű szívvel) várjuk, tudva, hogy 
„azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van”. 

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindenkinek áldott ünnepeket 
kívánni. Adjon Isten hitet, hogy merjünk jó, áldott dolgokat kérni saját 
és mások életére! 

MM ..   MM ..   
KK AA RR ÁÁ CC SS OO NN YY II   GG OO NN DD OO LL AA TT OO KK   

Fölgyorsult időnkben egyre gyakrabban hangzik föl ez a kérdés: mit 
szólsz hozzá? Lehet a kérdés mögött felháborodás, érdeklődés vagy 
csodálkozás. Karácsonykor Isten kérdez: mit szólsz ahhoz, ami Augustus 
császár idején történt a júdeai Bethlehemben? Mit szólsz szeretetemnek 
ehhez a csodájához? Érdekel? Vagy úgy hallgatod, mint andalító 
gyermekmesét? Pedig akkor minden érted is történt, ahogy az angyal 
mondta: örömödre és üdvösségedre. Mit szólsz ehhez? 

Ádventi-karácsonyi mozaik című könyv124. o. 
Hajdú Csabáné gyűjtése 

Elmélkedés 

Elmélkedés 
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PP ÁÁ RR HH UU ZZ AA MM OO SS   ÉÉ LL EE TT RR AA JJ ZZ OO KK   
OO RR BB ÁÁ NN   ZZ OO LL TT ÁÁ NN   ÉÉ SS   TT AA KK ÁÁ CC SS   AA NN NN AA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egész életemben nyughatatlan, 
kereső ember voltam, anélkül, hogy 
tudtam volna, mit is keresek. Számos 
dologban megpróbáltam magam, azt 
hívén, hogy ez vagy az hoz számomra 
megelégedettséget. Majd húsz éven át 
kutattam, utaztam, temetkeztem 
írásba, vagy menekültem a sivatag 
csendjébe. Mindezek azonban csak 
villanásnyi megnyugvást hoztak, 
tartós békességet nem leltem. Ezzel 
párhuzamosan az élet is megpróbált. 
Kiáltó csendességvágyam 
ellentéteként állandó vándorlás lett 
osztályrészem. Az elmúlt tizenöt 
évben, folyton új munkahelyekhez 
alkalmazkodva, tucatnál többször 
kellett költözködnöm. Kemény, 
zárkózott emberré lettem. A napi 
munkában annyit kellett kiadnom 
magamból, hogy a magánéletre, 
különösen a párkapcsolatra szinte 
már semmi nem maradt. 

Néhány év után – bizonnyal Isten 
kegyelméből –, az idei őszön, ismét 
kézbevettem a Bibliát. Olvasva az 
evangéliumokat, befogadva a próféták 
és apostolok közvetítette Szentírást, a 
bennem megkeményedve szunnyadó 
kőszív megmozdult, megérintette az 
élet nehézségeiben eligazító Ige. Mivel 
az elmúlt évek katolikus miséin tett 
kereséseim több elbizonytalanodást, 
mint választ adtak, vallásos neveltetés 
híján az Internethez fordultam 
információért. Kétheti virtuális 
keresés eredményeként először 
tisztázódott bennem a reformáció 
lényege, és egyben felekezeti választ is 
kaptam a bennem felmerült 
kétségekre. Így jutottam el a 
Budapest-Rákoskeresztúri Missziói 

Az, hogy most itt lehetek a keresztúri 
missziós gyülekezetben és bizonyságot 
tehetek az Úr szabadításáról, nem az 
én érdemem. Ajándék. Isten ajándéka. 

A tékozló fiú példázata az enyém is: 
az Atyának mélyre kellett lehajolnia 
értem. Reménytelen helyzetben 
voltam, jöttek a csapások, és mivel 
hitem nem volt, az alkoholhoz 
fordultam segítségért. És foglyul 
ejtett: tizenkét éven át tartott ez a 
fogság. És az alkohol mindent elvett 
tőlem: a gyermekeimet, a férjemet, a 
munkámat, a pénzemet, az 
önbecsülésemet. 

Semmi lettem. A rózsadombi 
diplomás olasztanár leküzdötte magát 
a hajléktalanságig. Igen, hajléktalan 
lettem, a „disznók vályújából” ettem: 
számkivetetten, megkötözötten, a 
saját gyermekeimtől elkergetve, 
nyomorult lélekként szólított meg az 
Isten. 

Háromszor szólított meg: először egy 
kórházi ágyon egy betegtársam 
személyében, akitől egy kis Bibliát 
kaptam. És ez a Biblia kinyílt, az Ige 
így hangzott: „Ne gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a Földön, 
hanem gyűjtsetek kincseket 
magatoknak a mennyben…” Én az 
életem első felében jómódban éltem, 
talán túlságosan is, és az újrakezdést 
is csak anyagi értelemben közelítettem 
meg. És akkor jött ez az Ige. 
Megértettem és rácsodálkoztam. 
Elméletben el is fogadtam, de csak ott, 
a kórházban. A kórházat elhagyva újra 
az alkohol volt az úr, reménytelen eset 
voltam, függő voltam. 

Másodszor is szólt Isten: a Pasarét 
közelében laktam, tudtam a nagyhírű 

Bizonyságtétel 
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gyülekezetről. És betértem a 
templomba. Tiszta Ige szólt: „A 
töredelmes és bűnbánó szívet ó 
Isten,nem veted meg.” (Zsolt 51) És 
akkor ott a csendességben bűnvallást 
tettem, az Ige már megérintett – de a 
mindennapokban nem tudtam 
eszerint élni, eszerint cselekedni. 
Meneteltem tovább a halál felé. Ez az 
Ige motoszkált a fejemben 
hajléktalanságomban. „Tiszta szívet 
teremts bennem, ó Isten! Könyörülj 
rajtam kegyelmességed szerint!” 
(Zsolt 51) Jézus Krisztus rám figyelt, 
válaszolt nekem: „Hívj segítségül 
engem a nyomorúságnak idején, én 
megszabadítalak téged, és te dicsőítesz 
engem!” (Zsolt 50) Én hívtam, kértem, 
könyörögtem, és Ő levette rólam 
bűneimnek terhét. Megszabadított a 
félelemtől, a szorongástól, a 
megalázottságtól. Jézus Krisztus 
átölelt engem: kaptam új ruhát és új 
életet. Lett nekem gyermekem helyett 
gyermekem, testvérem helyett 
testvérem és Mindenható Atyám. Aki 
nekem megad most mindent, amire 
egy újjászületett gyermeknek szüksége 
lehet. El volt készítve már új életem 
helyszíne is: itt Keresztúron az Idősek 
Otthonában. Igazi otthonra leltem itt, 
és igazi testvéri közösségre a 
gyülekezetünkben. Mivel még új 
életem annyira friss, törékenynek 
gondoltam, tünékenynek, amit óvni, 
védeni kell – nekem! De ez tévedés! 
Mert nem nekem kell óvni, van, aki ezt 
helyettem megteszi, megtette, 
megváltott: Jézus Krisztus! Szárnyal a 
lelkem és dadog a szám!, mert 
szavakkal el nem mondható az érzés: 
mit jelent „a Mindenható árnyékában” 
élni. És harmadszorra most már tudok 
válaszolni: „Áldjad én lelkem az Urat!” 
ÁMEN! 

Református Egyházközségbe, 
Sóskuti Zoltán lelkipásztor és a 
gyülekezeti tagok védőszárnyai alá.  

Most, eddigi életem legnagyobb, 
szó szerint fogcsikorgató munkahelyi 
kihívásaival szembesülve, a Bibliát 
olvasva naponta visszatalálok a lelki 
és testi békéhez. Napi imáimban hálát 
adok az Úrnak azért a kegyelméért, 
amit a hányattatásokat rám mérve 
úgy adott nekem, hogy ezekben el 
nem hagyva az Ő útjára vezetett 
engem! Kérem Őt, hogy terheimet 
meghagyva továbbra is támogasson 
utamon. A számomra leginkább 
szívbemarkolóbb apostoli üdvözléssel 
búcsúzva: „Kegyelem néktek és 
békesség Istentől, a mi Atyánktól, és 
az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.” 

KŐ AZ ÚTON 
M. Feesche után németből 

 
Gondolod, kerül életed útjába 
Egyetlen gátoló kő is hiába? 
Lehet otromba, lehet kicsike, 

hidd el, ahol van, ott kell lennie. 
De nem azért, hogy visszatartson 

téged, 
se, hogy lohassza kedved, 

merészséged. 
Jóságos kéz utadba azért tette, 

hogy te megállj mellette, 
nézd meg a követ, aztán kezdj el 

beszélni róla Isteneddel. 
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet 
küld azzal az akadállyal neked. 
S ha lelked Istennel találkozott, 

utadban minden kő áldást hozott. 
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PP RR EE SS BB II TT ÉÉ RR II UU MM ::   
MM II SS SS ZZ II ÓÓ II   MM UU NN KK AA TT EE RR VV   

(részletek) 
 

A 2008-AS ESZTENDŐ VEZÉRIGÉJE: Ef. 2,20-22: „20. Mert ráépültetek az 
apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, 21. 
akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az 
Úrban, 22. és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek 
által.” 
 

A 2008-as esztendő a Magyarországi Református Egyház életében a „Biblia 
éve”. Ehhez az alapvetően fontos témához mi is szeretnénk kapcsolódni mind 
az igehirdetések, lelki alkalmak hangsúlyában – újra megértve, átélve, mit is 
jelent, hogy „az Ige egyháza vagyunk” –, mind pedig ehhez kapcsolódó 
különleges rendezvényekben, alkalmakban. 

Ugyanakkor a „Belső építkezés éve” is ez gyülekezetünkben, amikor meg 
kell erősödjünk gyülekezeti identitásunkban, azon belül abban az elhivatásban, 
amit Istentől kaptunk. Ennek kettős hangsúlya van: a missziói szemlélet 
elmélyítése (mind gondolkodásmódban, mind gyakorlatban, 
mozdulatainkban – gyülekezetként és személyesen is); illetve Krisztus 
lelkület, mélyebb lelkiség kimunkálása magunk között. Vagyis: akarjuk és 
készen is álljunk befogadni azokat, akik Krisztusra, Krisztusi közösségre 
vágynak kimondva vagy talán még nem tudatosan. 

Ahogyan a vezérigében olvassuk: ráépülünk egy alapra. Az apostolok, előtte a 
próféták alapjára, s mindkettő Krisztusra mutat. Ennek lenyomata, 
kimeríthetetlen forrása számunkra a Biblia. Ennek újrafelfedezése, még 
mélyebb megértése és átélése az út a fenti kettős célhoz. Mind a próféták, mind 
az apostolok azt a küldetést kapták, hogy ébresszenek, Istenre, Krisztusra 
irányítsák a figyelmet. Erre az alapra épült aztán a lelki templom, az épület, az 
Anyaszentegyház. 

Hisszük és valljuk, hogy mindez az építkezés a Szentlélek munkája. A mi 
dolgunk imádkozni, csendben lenni, készen állni és figyelni, merre mozdít, 
vezet minket a Lélek. Ha megérint minket, indulni kell, és Isten áldására, 
erejére hagyatkozni. 

Együtt épülni, Lélek adta mozdulatokkal Isten hajlékává, ahova jó bejönni, 
ahol menedékre lehet találni, ahol élet és megújulás van. 

Belső építkezés – a Bibliára alapozva. Motiválva gyülekezeti tagokat és 
érdeklődőket a Biblia (újra)felfedezésére, olvasására, abban való elmélyülésre. 
Egyenesen a forráshoz vezetni minden szomjazót… 
  
A 2008-AS ESZTENDŐ FŐ MISSZIÓI IRÁNYAI: 
Ebben a szándékban négy fő mozdulatot teszünk a belső építkezésben (a 
legtöbb erőt és figyelmet ezekre fordítva), olyan közösséget, lehetőséget 
elkészítve, melyek révén mind többen, mind több rétegben juthatnak el a 

Gyülekezeti 
stratégia 
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Bibliáig, annak megértéséig, és üzenetének életgyakorlattá válásáig, s együtt egy 
befogadó közösség építéséig: 

1. Ifjúsági Kör indítása 2008. január közepétől 
(az előkészületek 2007 novemberétől kezdődtek) 
2. Biblia-körök (házi csoportok) indítása 2008 szeptemberétől 
(előtte tavasszal csoportvezetői kurzusok tartása) 
3. Tavaszi Missziói Nap 
4. A Diakóniai munkacsoport szervezett munkájának beindítása 

 
GYÜLEKEZET-LÁTÁSUNK – CÍMSZAVAKBAN:  
A HOSSZABBTÁVÚ FOLYAMAT, AMINEK MENTÉN MINDEZEK TÖRTÉNNEK: 
 
 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) 

 EGYSÉGBEN, DE KISCSOPORTOKBAN ÉLŐ KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZET  
 ahol azok a tagok, akik hét közben kisebb csoportokban (azok 

hálózatában) vannak együtt (személyesebben, nagyobb intimitást 
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Keresztút, 8. oldal                                               Bp.Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 
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) 

Mindezek megvitatása, közös átgondolása, s ez alapján egy hosszú távú 
stratégiai tanulmány elkészítése folyamatosan zajlik a „Presbiteri órák” 
keretében illetve az igehirdetéseken keresztül. 
 
TERVEZETT NEM RENDSZERES GYÜLEKEZETI PROGRAMOK 2008-BAN: 
 
o MISSZIÓI NAP (2008. április 26. szombat) 

Egész napos rendezvény, kilépve a templomból szabad téren – 
koncertek, lelki programok, tematikus sátrak, gyülekezet-ismertetés, 
evangélizálás 

o Előadások a Biblia témakörében 
o Tavaszi ifjúsági hétvége (konfirmandusok két évfolyama illetve az IFI 

részvételével) 
o Tavaszi evangélizációs hét (Pünkösd hetében a Konfirmáció előtt) 
o Konfirmációi ünnepély (Pünkösd 2. napján) 
o Nyári gyülekezeti (hosszú) hétvége – június 
o Őszi kurzus („Kereszt-kérdések”) 

a kazuáliákban (temetés, esketés, keresztelés) gyülekezetünk 
hatókörébe kerültek meghívásával 

o Adventi hitmélyítő hét 
o Gyerekdélutánok; Családi Napok; Gyülekezeti kirándulások 
 
Budapest, 2007. november 25. 
 

Dr. Hajdú Csaba gondnok s.k.  Sóskuti Zoltán missziói lelkipásztor s.k. 
 
 

AA ZZ   EE GG YY HH ÁÁ ZZ TT AA GG   FF OO GG AA DD AA LL MM AA   
 

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. 

Meghökkentő 
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Keresztút, 9. oldal                                               Bp.Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 
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) 

 
SS ÓÓ SS KK UU TT II   ZZ OO LL TT ÁÁ NN ::   

KK II SS   BB EE MM UU TT AA TT KK OO ZZ ÁÁ SS   
 
ITTHON VAGYUNK. Így érezzük, és ezt köszönjük Istennek és a gyülekezet 
befogadó szeretetének. Minden alkalom, egy-egy régi álmunk, tervünk 
valóra válása, beszélgetések, séták, egy szép este új otthonunkban, a 
templomunk látványa a buszról… - mind-mind ebben erősítenek 
minket. 
NEHÉZ DÖNTÉS VOLT. Eljönnöm abból a gyülekezetből, melynek 
„kebelén” nevelkedtem, ahol gyermekeket láttam ifjakká érlelődni, 
szolgálatba állni; ahol szerettek; sok barátot, igazi mély testvéri 
kapcsolatot kaphattam. Feleségem, Zsófi éppen hogy beilleszkedett, 
kialakultak élő, jó emberi-testvéri kapcsolatai. Mégis sok gondolkozás, 
ima, átbeszélt éjszaka után hitben hoztunk döntést. 
HELYÜNKÖN VAGYUNK. Nem bántuk meg, már kezdetektől éreztük Isten 
előttünk járását, áldását. Azóta is ezt tapasztaljuk. Már nem hiányzik az 
„otthoni” gyülekezet, mert itt lettünk otthon, de hálával és szeretettel 
gondolunk vissza arra az időszakra.  
EGY KIS VISSZATEKINTÉS: 1987-ben konfirmáltam a Külső-Kelenföldi 
Gyülekezetben. Előtte hívő nagymamám indítására jártam gyerek-
istentiszteletre. Akkori lelkipásztorom, Kálmán Péter – akitől sokat 
tanulhattam – később „főnököm” lett ugyanitt. Mivel kis kitérő után ide 
érkeztem vissza. Előtte öt évig hétközben másik nagymamámnál laktam, 
s itt az újpest-újvárosi ifjúsági körben ismertem meg jobban az Urat, itt 
térhettem meg 18 éves koromban. Megértettem, hogy Isten mindig – így 
vagy úgy – jelen volt az életemben, fontos volt, de nem a legelső, nem a 
legfontosabb. Majd 1992-ben kis kitérők után a külső-kelenföldi 

Bemutatkozás 
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Keresztút, 10. oldal                                               Bp.Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 
gyülekezetben kezdtem szolgálni mint az ifjúsági kör egyik vezetője, itt 
éreztem meg a szolgálat jó ízét, ami később a Teológia felé vonzott. 
Zenekart alapítottunk, mellyel tíz éven át szolgálhattunk, hirdetve az 
evangéliumot a frissen megtért fiatalok tüzével, lelkesedésével. Isten 
dallamokat és dalszövegeket írt a lelkembe, melyeken keresztül ki 
tudtam fejezni, amit Isten bennem elvégzett! Magyar-történelem 
tanárnak készültem a katonaság után, az ELTE TFK-n.  

Bár az irodalom és történelem szeretete a mai napig elkísér, Isten úgy 
látta jónak, hogy más pályára állít. Egy „menetrend szerint közlekedő 
cethal” kidobott a Teológiánál. Sokáig ellenálltam, de aztán Igék (Fil 2, 
13), beszélgetések, különböző élmények, imádságok meggyőztek. Ez 
azóta is folyamatosan erősödik bennem. Így lettem gyülekezetünkben 
előbb segéd- majd beosztott lelkész az öt év teológia után.  

Szeretem a hivatásomat. Nagyon. Lelki törések, önmagamban való 
csalódások, megrázkódtatások, fizikai szenvedések – igen, ezek 
formáltak, ezek tettek érzékennyé, s tesznek lassan-lassan alázatosabbá, 
óvatosabbá; ezek tördelik le önhittségemet, büszkeségemet, gőgömet és 
mérhetetlen becsvágyamat. Ahogyan egy rövid versben olvastam 
egyszer, rám is ki lehetne tenni: „Vigyázat, építés alatt”.  

Csodálatos „építőtársat” adott mellém az Isten Zsófi személyében. 
Hivatásomban teljesen mellettem áll. Szívügyem az ő szívügye is. 
Nagyapja hajdan, most pedig testvére is lelkészek. Azt szoktam 
mondani, „tudta, mit vállal”. Feleségemben igazi barátra, lelki társra, 
múzsára, lelkigondozóra találtam. Aki tud „szárnyalni” velem, elfogad, 
de tud inteni is. 

Amióta megszületett Andris fiam, sokat tanultam magamról, 
családról. Hálás vagyok érte! Sokat bukunk, mint szülők, de 
igyekszünk… Fanni lányunk születését még csak most kezdem 
feldolgozni, az örömben elmerülni, a felelősségtől „megijedni”. 
KÖSZÖNET: Köszönjük a Gyülekezetnek, hogy befogadtak, elfogadtak 
minket, azt a sok szeretetet, várakozást, ami felénk árad! Hogyan is 
összegezhetném eddigi benyomásainkat címszavakban? Családiasság, 
igazi segítőkészség, terített asztal, szomjúság, nyitottság, együtt-
szárnyalás, nagy remények, együttérzés, nagyvonalúság, belátás. Sok 
mély beszélgetés van mögöttünk. Sok igazi testvéri kapcsolat. Hálás 
szívvel, imádkozva, reménnyel teli várjuk a jövőt! Kedves Igémmel: „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.) 
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Keresztút, 11. oldal                                               Bp.Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 
AA   HH II TT MM ÉÉ LL YY ÍÍ TT ŐŐ   HH ÉÉ TT   ÉÉ NN EE KK EE ::   

 

 
KK OO VV ÁÁ CC SS   LL ÁÁ SS ZZ LL ÓÓ NN ÉÉ ::   
KK AA RR ÁÁ CC SS OO NN YY II   EE MM LL ÉÉ KK   

 
“Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk  

az Ő dicsőségét ,Mint az Atya egyszülöttjének  
dicsőségét telve kegyelemmel és Igazsággal.” 

Miért is ez az igeszakasz jutott eszembe így ádventi várakozásomban ? 
Mert, hogy most felnőtt fejjel másképpen értékelem ezt az üzenetet, 

mint gyermekkoromban. Gyermekként egy bakonyszéli kis faluban, 
Ászáron hallottam Petrőcz László nagytiszteletű úrtól (Laci bácsitól) ezt 
az igét karácsonyi igehirdetésként. 

Lelkem mélyén ma is őrzöm annak a karácsonynak emlékét. A szikrázó 
kemény havat, a csillagfényes estét, amikor az ifjakkal kántáltunk a 
református családoknál. Akkor csak a külsőségek érintettek meg: kis 
templomunkban a feldíszített karácsonyfa, a gyerekek akadozó, de 
kedves éneke, versmondása. S persze egy kis narancs, szaloncukor, 
földimogyoró ajándékba. Ez igen nagy ajándék volt, mert falura az 
ötvenes években nem jutott el egzotikusnak számító gyümölcs. Dac is 
volt bennem, mert én hittem, hogy nem a Télapó (mégcsak nem is a 
Mikulás!), hanem a Jézuska hozza az ajándékokat. Ezért az iskolában a 
tanítónéninek is ezt bizonygattam, amiért nem is kaptam jópontot. 

Ma már az első tanítványok hitével hiszek a karácsonyi csodában , a 
testté lett Igében. Életem során sokszor megtapasztaltam hogy a Lélek 

Elmélkedés 

Ének 
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Keresztút, 12. oldal                                               Bp.Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 
által ma is velünk van a Megváltó mindennapi örömeinkben, 
megpróbáltatásainkban, küzdelmeinkben. 

Most már tudom, hogy nem csak az a karácsonyi ajándék, ami a fa 
alatt van, hanem az Úr Jézus minden értelmet felülmúló szeretete; s 
hogy nem az örök halálba, hanem az örök életre vezet utunk: Hozzá és 
Általa. 

 
  

ZZ FF GG : 

EE GG YY   GG OO NN DD OO LL AA TT   ––   II FF JJ ÚÚ KK OO RR II   EE MM LL ÉÉ KK   
(( KK AA RR ÁÁ CC SS OO NN YY   UU TT ÁÁ NN …… ))   

A Karácsony utáni napokban egy pesti lakótelep házai közt jártam, és 

láttam az útszélen, kukák mellé kidobva, elszáradt, csupasz, lombtalan 
karácsonyfákat. Szomorú volt a látvány, sajnáltam őket! 

Némán szóltam hozzájuk: – Kis fenyők! Az embereknek szolgálva, ti 
életeteket áldoztátok azért, hogy ők ünnepüket néhány napig széppé, 
csillogóvá tegyék! Vajon hány otthonban hallottatok karácsonyi 
énekeket, imát, Bibliát olvasó emberek hangját? Láttatok-e örömöt 
nemcsak az ajándékért, hanem azért, mert „Úgy szerette Isten e világot, 
hogy az Ő Egyszülött Fiát adta érte…” Igen, Ő a legnagyobb ajándék, 
mert életét áldozta fel (hozzátok hasonlóan) az emberekért. Nemcsak 
egy ünneplésért, hanem hogy megmentsen a bűnökből, megváltson 
minket az örök haláltól! Ha hiszünk Benne, bűnbocsánatot, örök életet 
ad, Istennel békességet! 

Vajon mi ezt a nagy Ajándékot elfogadjuk-e, megköszönjük-e? Vagy 
néhány ünnepnap után kidobjuk a szívünkből, mint egy elszáradt, 
lehullott levelű karácsonyfát? 

Isten karácsonyi szeretete örökkévaló, nem „szárad el”! „Jézus 
Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz”! Most is él! Legyen ezért az 
életünk hálaadás! „Mindenkor örüljetek!” – hogy „365 napos 
Karácsonyunk legyen, s maradjon” (Füle Lajos)! 

 
BB AA BB OO SS NN ÉÉ   LL ÁÁ SS ZZ LL ÓÓ   MM AA RR GG II TT   
AA   PP RR EE SS BB II TT EE RR II   ÓÓ RR ÁÁ KK RR ÓÓ LL   

 
Októbertől rendszeresen, a hónap első péntekjén vannak a presbiteri 

óráink lelkészünk és gondnokunk irányításával. Az alkalom kezdetén egy 
presbiter testvérünk felidézi és értelmezi magával hozott kedves bibliai 

A gyülekezet 
életéből 

Elmélkedés 
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Keresztút, 13. oldal                                               Bp.Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 
Igéjét, majd ezt követően bemutatkozik valaki közülünk 10 percben. 
(Természetesen előzetes „lelkészi felkérésre”)  

A bemutatkozás célja egymás mélyebb megismerése mind a 
családunkra, munkahelyünkre, mind hitéletünkre nézve. Az alkalmaink 
lényegi részét képezi a missziói munkaterv, a gyülekezetről szóló 
hosszútávú stratégiai tanulmány egy-egy fejezetének megbeszélése. 
Közösek a célkitűzéseink, közösen vállaljuk az ehhez kapcsolódó 
feladatokat is Isten áldását kérve a megvalósításhoz. Az aktualitások, 
illetve a gyülekezetet érintő információk is rendszeresen helyet kapnak 
az üléseken.  Imaközösséggel zárunk. 

 
MM AA KK AA II   VV II KK II ::  

RR EE GG GG EE LL II   ÁÁ HH ÍÍ TT AA TT   
 

Ki gondolná, hogy az ember hétfő reggel fél hétkor képes annyi lelki 
táplálékot magához venni, hogy az kitartson a vasárnapi Istentiszteletig? 
Nehéz az ébredés, húz vissza az ágy, de tudjuk, hogy Jézus vár ránk. Itt 
az alkalom, hogy átadjunk a terheinkből Neki, hogy letegyük kezébe a 
ránk váró feladatokat.  

Rövid ének, Istent dicsőítve. Ilyenkor még a hangszálak sincsenek 
bemelegedve. Egy idézet, melyen egész héten elmélkedhetünk. Az elmúlt 
heti kihívások értékelése és a következő hétre való teendők, feladatok, 
megbeszélése. Az éppen aktuális Igeszakaszból kiemelt egy-egy tanítás 
elsajátítása saját életünkben, melyre az elkövetkező héten több figyelmet 
szentelünk.  Majd egy már hagyománnyá vált ének eléneklése. Végül 
minden keresztyének mindenkori imája: „Tégy csodát velem, bennem és 
általam”. Hét órakor úgy léphetünk ki a templom kapuján….. 

 
HH AA RR TT MM AA NN NN   HH UU BB EE RR TT NN ÉÉ ::  

SS ZZ EE RR DD AA II   BB II BB LL II AA ÓÓ RR AA   
 
Heti hitmélyítő alkalmaink egyike a 2007 szeptember 9-e óta, minden 

szerdán 10 órakor megtartott „Délelőtti Bibliaóra”. A bibliaórákon 
résztvevők száma egyre nő, a „hosszú” asztalt egyre többen (legutóbb 
már 32-en!) üljük körül, hogy egyre jobban megismerjük a Bibliát. 

A bibliaórák alkalmain megkíséreljük, hogy néhány alapvető fogalmat 
tisztázzunk; összességében vizsgáljuk a Bibliával kapcsolatos 
leglényegesebb tudnivalókat. Mindig egy-egy bibliai szó, fogalom 
tisztázása és életünkre alkalmazása az alapcél. (Eddigi témáink: 
„Bizalom”; „Megbocsátás”; „Szövetség”; „Bölcsesség”; „Prófétaság”; 

A gyülekezet 
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„Hit”; „Bátorság”; „Megbocsátás”; „Szenvedés”; „Megváltás”; 
„Ítélkezés”; „Törvény”;„Szolga, szolgaság”). 

A kiválasztott 
igerészek részben 
kapcsolódnak napi 

életünk 
történéseihez, az 

istentiszteleteken 
elhangzott 

prédikációkhoz, és 
az aktuális 

eseményekhez. 
Saját gondolataink 

és a megélt példáink egyre bátrabb elmondása során bizonyosodik 
bennünk, hogy a bibliai igazságnak minden esetben elsőbbsége van, és 
nem ejthet rabul minket az az üres megtévesztés, amely az emberek 
hagyományaihoz, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. 
A kiválasztott témákhoz kapcsolódó szép zsoltárok, énekek éneklése 
teszi színesebbé alkalmainkat. Ilyenkor igazán árad a szeretet közöttünk 
és hisszük, hogy jó és szelíd szívet kaphatunk. Közös imáink, 
könyörgéseink meghallgatásra találnak.  

Ahhoz, hogy hitben növekedni tudjunk, szükségünk van a Bibliához hű 
gyülekezet szeretetére, védelmére, támogatására, kiigazítására. 
Szükségünk van Isten Igéjének mindent felülmúló értékére, hogy az igaz 
bennünk a 119 zsoltár 162 verse legyen „Úgy örülök beszédednek, mint 
aki nagy zsákmányra talál.” 

 
 

KK OO ZZ MM AA   KK AA TT AA LL II NN   
BB AA BB AA -- MM AA MM AA   KK LL UU BB   (( HH ÍÍ VV OO GG AA TT ÓÓ ))   

 

Kedves Kismamák és Édesanyák! Várunk benneteket szeretettel 
minden páros héten pénteken ½ 10-től általában ½ 12-ig tartó mama-
baba klubba. Az áhítatot Palásthy Zsoltné Claudia vezeti, aki minden 
alkalomkor hoz magával egy részt a Bibliából, amit utána megbeszélünk. 
Ezen kívül beszélgetünk problémákról, ha valaki szeretné megosztani 
bánatát, ill. tanácsot szeretne kérni, és  persze megosztjuk egymással 
örömeinket is. Mindeközben a gyerekek a játékokkal, illetve egymással 
játszanak. Befejezésül egy közös ima. Nézzetek be hozzánk a következő 
alkalomra! 
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MM AA YY EE RR   PP EE TT II ::  

RR EE JJ TT VV ÉÉ NN YY  
 

1. Ábel testvére    
2. Szegényeknek nyújtott pénzbeli támogatás        
3. Zsidó pap         
4. Ezt mondjuk az ima végén      
5. Ilyen rangot viselt Augustus      
6. Ábrahám felesége        
7. Az áldozat bemutatásának helye     
8. Ő épített bárkát…       
9. A húsvét jelképes állata.                
10. Az ókori Izrael vallási életének legfőbb irányítója     
11 Ez volt az a gyümölcs, amelyből ehetett Ádám és Éva          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 

Játék 

Ürögdi Ferenc: MINDEN ADVENT 
 
Minden Advent kegyelem: 
Vétkem jóvátehetem!  

Minden Advent vigalom: 
Isten Úr a viharon! 

Minden Advent érkezés: 
Átölel egy drága kéz! 

Minden Advent alkalom: 
Győzhetsz saját magadon! 

Minden Advent ítélet: 
Így kellene – s így élek! 

Minden Advent remegés: 
Isten felé epedés. 

Minden Advent ima is: 
Uram, fogadj be ma is! 

Minden Advent szeretet: 
Betlehembe vezetett, 

Köszönd meg hát a csodát: 
A világ karácsonyát! 
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GG YY ÜÜ LL EE KK EE ZZ EE TT ÜÜ NN KK   RR EE NN DD SS ZZ EE RR EE SS AA LL KK AA LL MM AA II ::   
 

Minden héten: 
Vasárnap, 10.00-11.00 (Hagyományos) Istentisztelet 
Vasárnap, 8.00-9.45 Lelkipásztori ügyelet idő 
Vasárnap, 8.00-11.30 Urnatemető – látogatási idő 
Vasárnap, 11.00-12.00 Istentisztelet utáni beszélgetés 
Hétfő  07.00-07.30 Hétkezdő Reggeli Csendesség 
Szerda  10.00-11.00 Szerda Délelőtti Bibliaórája 
Szerda  16.00-18.45 Lelkipásztori ügyelet idő 
Szerda  10.00-11.30 Urnatemető – látogatási idő 

16.00-18.30 Urnatemető – látogatási idő 
Csütörtök 16.15-17.00 Gyülekezeti hittanóra/1. (5-11 éveseknek) 
Csütörtök 17.00-18.00 Konfirmációi óra (I. évfolyam) 
Csütörtök 19.00-21.00 AA [gyülekezeti termünkbe befogadott alkalom] 
Péntek  16.15-17.00 Gyülekezeti hittanóra/2. (5-11 éveseknek) 
Péntek  16.45-17.45 Konfirmációi óra (II. évfolyam) 
Péntek  18.00-20.00 Ifjúsági óra 
Szombat 8.30-10.00 Urnatemető – látogatási idő 
 

Kéthetente: 
Vasárnap 17.00-18.00 (Páratlan heti) Istentisztelet  
Péntek  10.00-12.00 Baba-Mama Kör (PÁROS HÉTEN!) 
Péntek  14.00-15.00 Bibliaóra a Pesti úti Idősek Otthonában 
 

Havonta: 
Péntek  19.30-21.00 Presbiteri óra (hó első péntekjén) 
Péntek  19.30-21.00 Felnőtt fiatalok órája (hó utolsó péntekjén) 
Szombat 16.00-17.30 Szeretetvendégség (hó első vasárnapján) 

télen: 15.00-16.30 
Szombat 18.00-18.30 Imaközösség (hó első vasárnapján) 

télen: 17.00-17.30 
 [megegyezéses időpontokban] Felnőtt konfirmációi óra 
Továbbá: 
 Hittanórák a Pál apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban  
 Keresztelés és keresztelési előkészítés 
 Esketés és esküvői előkészítés 
 Temetés és lelkigondozás 
 
 
 
 
 
 

Keresztút című újság – Kiadja: a Budapest-Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 
Jelen szám felelős szerkesztője: Sóskuti Zoltán Lektorálta: Szabados Ádám és Szabados Ádámné 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak írásukkal, ötletükkel újságunkhoz! 
Elérhetőségek: www.rakoskeresztur.atw.hu; soskutizoltan@gmail.com; 06-30-822-5435; 209-4267 

Postacím: 1173. Pesti út 31. 
 

Hirdetések 
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